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MUTASD MEG ARC ODAT!

,,Az ember kereső lény" - em elte ki Il. János Pál pápa a dec. 27-i ki·
hallgatáson. Az emberi történelem egyik vezérvonala a "miért". Miért
szedi sz ét a pici gyermek az alig kapo tt ajándékot, miért kérdőjelez
meg mindent a t izenéves, miért ké r dezi a mindennapi munka értelmét
a szülő? Véger edményben : m er t az ember keresi élete értelmét, mivel
szeret, és keresi szeretet ééi, mivel ér telmes. Ke res, mert érzi, hogy nem
6 az abszolú t a vi lágban, és keres, me rt tudja, hogy sziikséqe van az
abszolútra, m ég ak kor i s, ha a re latívot akarj a abszolu t iz ál ni. Ennek
az ezerarcú k eres ésnek elvont t ii k r ei a böl cseleti és t eológi ai rendsze rek,
m egálmodói a kö ltők és műu és zek, hangtalan vagy fe lsíró tanúi az anyaszive k és Jób ok .
,,Az Lst en-k eres és t er ül ete a l egm él yebb szint, ahol az ember kereső
l ény k én t mutatkozik me g" - fo lytatta a Szeniatua. ,,Az ember olyan
lény, aki Istent k er esi ." - Egyes mai pszichológusok és szociológusok
az Is ten-k er esést u gyan mint puszt án gyerekes f élelmet, vagy a fe jletlenség j el ét akarják ér tel me zni. D e lehet-e figyelmen kívül hagyni a
múlt és jelen ezer nagyon is k iegyensúlyozott bölcsét, lángeszét, aki so várgott Ist en után ? Meri-e egyet len komoly pszicho lógus is állítani, hogy
csak ma fedeztük fel (illetve 6 fedezte fel ) az emb er igazi érték ét. szívé·
nek, l étén ek legmély ebb i gényeit? " An na k a tudása, hogya Kikutathatatlan valóban létezi k , és hogy mint sugá rzó Sz éps éq nyilatko ztatja ki ma·
gát, amiről nekünk csak halvány sej telm ü nk lehet, - ez a tudás és ez
a m egsejtés minden i gazi vallásosság alapja" (Einstein).
Ebbe a k er es éebe kapcsolódik be folyóiratunk jelen száma . Isten
egész más , és m égis köztünk van; "miértünk" tárgya tehát a legközelebb
áll ho zzán k , és m égis " kifejezhetetlen" - mutat rá Nemeshegyi Péter
tanulmányában. Éppen azért, m er t (5 nem tárgy, nem valami, aminek
egyszerüe n neve t leh et adn i ; (5 a Szer et et! Ugyanakkor az ember, éppen
mert ember, keresi élete, l éte ér telmét. Ez a keresés vezet i l élek tanilag
az I stenhez, m ert csak nála talál igazán nyugalmat. E zen az ú ton kisér
el m inket B&és Gellért, f elhasználva Frankl professzor ered ményei t.
És hogy ez mennyire val óság, azt B ék y Gellért, Szabó Ferenc és Puskely
Mária cikkei p éldá zzák. Mi nyu gat i ak leginkább az ér telem fényével
próbálunk Hozzá közeledni . Ez ért ámulunk talán el, am i k or a keleti
vallások ban feltörő életerőt vesszü k észre I st en-k eres ésiüc ben. Hisz a
" f or r ongó salakban" is csillog a színara ny! ( B éky) Pedi g a mi nyugati
világunk isten-keres ése sem tisztáb b és nem is halad egyenesebb utakon
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- ahogy Szabó Ferenc elemzi. Si m one Weil megd(jbbentó élete elgo ndolkoztatóan szemlélteti ezt (Puskely) .
Mindez azonban az ér em nek csak az egyik oldala. Paradox m ódon az
ember nemcsak azt keresi, amit még nem talált meg. Ami i gazán értékes, azt annál jobban kivánja, minél i nkáb b birtokolja. Vagy üres szó
lenne a jegyes ajkáról: mondd, ki is vagy te, kincsem? Vagy k i ne vágyódnék m ég j o bban megosztani mindent r égi, hü barátjával ? A m ási k
szent ély ének tiszteletben tartása és a kmcs(jn(js meggazdagftás boldogsága az em beri ére tt ség j el e. Ez tmti be azok szi vét i s, akik már valamik éppen találkozt ak Istennel, mert ez árad ki Bel éle az emb er fel é. Tudják, " hogy ami benn e láthatatlan : (jr(jk ereje és i steni mivolta, arra a
világ teremt ése óta müveiból kö vetkeztethetünk" ( Róm 1,20) . T ud j ák ,
hogy bár " I st en t nem látta senki, az EgyszüWtt Fiú nyilatkoztatta ki,
aki az Atya m én van" (Jn 1,18). Biztosak tehát, hogy Benne, a Lélek
erejé bó l, m indinkább [ellebbenthetik: már itt a fmd(jn a hozzánk ha jló
Atya arcáról a fátylat. tgy érthetó, hogy Isten " szer el m esei", a l egnagyobb misztikusok: még hevesebben vágyódtak utána, mint a messzi
vándorok: zálogát vették (jr(jk szetetetének.

Joseph Ratzinger és Németh József az éremnek erre az ol dalára uetftenek f ényt. Az elsó emlékeztet, hogy mennyire t isztogatnunk kell atyatooatmunkat . ha a Háromságos egy Isten titkába akarunk elmerülni.
A más odik pedig a hivó I st en-k er esését mélyftt el, az trás lapjait f or gat va.
~letünk (jr(jk Isten-keresés . Annál is inkább, m ert ltdércfények másfelé is csalogathatnak. Szemléljük tehát, hogy Wr fm az ember szivéból
ez a vágy, am i nek szikráját ó ültette belénk , s aminek kiteljesedését
az ó kegyelméból érhetjük el.
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T NULMÁNYOK

Nemeshegyi Péter
ISTEN, A KIFEJEZHETETLEN

Az ószövetségi Szentírásban több mint hatezerszer fordul elő egy négy
mássalhangzóval leírt szó (a régi zsidó írásban tudvalevőleg a magánhangzókat nem [élezték) : YHWH. Az lsten neve ez; az a szent név, amelyet az Úr
Mózesnek az égő csipkebokorban nyilatkoztatott ki (Kiv 3,13-15).
A Szentírás az lsten könyve ; főszerepl ője az lsten. Igy tehát nem csoda,
hogy ez a négy betűs név annyiszor előfordul benne. De annál furcsább, hogy
manapság senki sem tudja bizonyosan, milyen magánhangzók beillesztésévei
kell e nevet olvasnI. A Jehowa(h) kiejtés - a szentlr ástudésok szerint biztosan téves . A legtöbben a Jáhwe (h) mellett foglalook állást, de vannak
tekintélyes tudósok, akik a Jahwó (h) kiejtést tartják helyesnek.
Honnan ez a bizonytalanság? Egyszerúen onnan, hogya zsidóknak már az
ókortól kezdve az volt a szilárd meggyőzódésük, hogy az Istennek ezt a szent
nevét embernek kiejtenie nem szabad. Am ikor tehát gyülekezeteikben a Szentírást olvast ák. ott, ahol a szövegben a négy szent betú állt, helyette . Adona r vt
mondott a felolvasó .• Adonaí" értelme : Úr. Ezért aztán arnikor a Kr . e. 3. sz.-ban
görög re fordították a Szentírást, ott, ahol az eredetiben YHWH állt, a fordítók
Kyrios-t (Urat) írtak. Ezt a szokást követi az újszövetségi Szentírás is ószövetségi Idézeteiben, és ehhez alkalmazkodott - néhány az utóbbi időben készült fordítás sajnálatos kivételével - valamenny i ókori , középkori és újkori
szentírásfordítás . Az új magyar katolikus Bibliában is (egy-két kivétellel)
YHWH helyén az .úrlsten" szó áll; a kiváló francia ökumenikus fordításban
pedig , csupa nagybetűvel: .Ie SEIGNEUR·.
Az lsten igazi nevét nem tudjuk, nem mondjuk kl. .Csak akkor fogja lsmerni Izrael az Úr valóságos nevét, amikor Itt a világ vége, és beteljesed ik az
lsten orszáqa" - mondogatták az ókor zsidó szentírásmagyarázól. Mért van
ez így? Jól van ez így? Hogy ezekre a kérdésekre megfelelhessünk, gondol.
kozzunk arról: mit is jelent a név, a megnevezés.
Aminek nevet adtunk, aminek a nevét megtudtuk, azt mintegy birtokba vettük. Beosztottuk egy fajtába; beillesztettük egy keretbe . Ráakasztottunk egy
cédulát és ezzel - jaj. de hányszorl - kioltottuk a dolgok mélyén rejlő titok
mécsesét.
•Ez ml?" - kérdi a kisdiák, egy szerényen nyrló fehér virágocskára rnu-

tatva.
.Pásztortáska" -

feleli a tanár .
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I:s ezzel a dolog el van Intézve. A kisdiák nem érdeklőd ik többé e vir ág
titka Iránt. Még jó, ha mindjárt ki nem tépi , hogy leprésélje. ktszárltsa. klpreparálja és beleragassza növénytani füzetébe.
M it sem sejt ez a kisdiák Bashónak , a nagy jap án költőnek csod álkozás ából , akinek egy felejthetetlenül szép három soros versében ez áll:
Nézd csak , nézd!
A kerti sövénynél
Pásztortáska virágja nyílik!
Az élet kimeríthetetlen rejt élye, a szépség mosolya, a v ir ágot d íszbe ölt özmennyei Atya cirógatós keze, a gyengeség diadal a, a reménység szimfóniája, a mértéktartás titka, az őszinteség Izlésességc, a létv all ás csendes
szépsége, és még mennyi-mennyi titok kimeríthetetlen áradása keresi útját
csendesen szívünkbe e virágocskával való .tal álkoz ásunk"-kor - ha egyszer
ráeszméltünk arra, hogya .pásztortáska" néwel még nem tud unk róla úgyszólván semmit sem. Amint a neves pszichológus, Erich Fro mm , épp e Bashövers kapcsán kifejti : nem birtokolni kell a dolgokat, hogy t itku kba beha toljunk
- és a névadás egyfajta birtoklás! - , hanem szeretni kell őket, és a szeretettel eggyé lenni velük. Ekkor tárul fel kimeríthetetl en mé lységük, és lesznek boldogságunk forrásává .
tető

A puszta nevek szinte megbélyegzések: valaki t vagy valam ít egy csopo rt ba, fajtába sorolunk, amiből sok van, és Igy egyikük sem . kicserélhet etle n,
egyedülI. Pedig a valóságban minden, ami van, .egyedüll példány" (Ko sztolányi) . Létezik, most, itt, ebben a pillanatban. tS ha valami más a helyébe lép,
bármennyire hason l lt is hozzá, már nem az, hanem más. Hiába született Jóbnak újra hét fia és három lánya a szörnyet halt fiúk és lányok helyett (Jób
42,13-15): nem lehetett ez a Jób egészen boldog addig, amig újra nem tal álkozott első gyermekeivel odaát .az élők honában" (Zsolt 27,1 3) . Szeret et ünk
tárgya, az egyed: pótolhatat lan. I:s ezt az egye diség et nevek kifeje zni nem
tudják. Ezért mondták már a régi filozófusok: . Az egyed ki f ejezhetet len" (I ndividuum est ineffabil e) .
De - mondhatná valaki - vannak tulaj donnevek, ame lye k éppen az egyediség és Igyaszeretetviszony kifejezésére szolgálnak!
Ebben az állitásban van némi igazság. Hogy fö lcsillan a diák szeme , ha
szeretett tanára nevén szólítja! Men nyi szeret et aranyozza be a nevet , amelyen
az anya gyermekét, a férj feleségét, a fe leség férjét, a szerel mesek egymást
szólftják! Mekkora döbbenet vett erőt a pátrlárkákon, prófétákon, Márlán, amikor 'az lsten és küldötte nevükön szólította öket: . Abrahám, Ab rahám!" (Ter
22,1) .Mit látsz, Jeremiás?" (Jer 1,11) . Ne félj, M ária! " (Lk 1,30)

tS mégis, a tulajdonnév használatába is mlly kön nyen b e f é rk őz ik a birt oklási tudat, a meq azokctts áql Ha a Bodri kutyát nevé n h lvom , f arkcsóválva hozzám szalad. Ha a gyerekre ráktáltok. abbahagyj a a rosszal kod ást. Ha a munkásbrigád tagjait kiszólítom, odaj önnek és sorba állnak. A tulajdonnév használata :
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hatalmi eszköz. tS amellett cégér .•A Pál Ily en meg llyen" - gondol juk magunkban. és elfelejtjük, hogy Pál.•mlnt m I n d e n ember. fen ség, észak-fok.
t itok, Idegenség . lidérces messze fény· (Ady); elfelejtjük . hogy az ember léte
a t itokzatos lsten fel foghatatlan képmása; nem gondolu nk arra. hogy az elhatározás szabadsága által az ember minden pillanatban úJjáalakul, önmagát teremtl. A név által. még ha tulajdonnév is. beskatuly ázzuk. lepecsé te ljük az
embereket. hogy nyugtunk legyen . De ezzel elzártuk a m indig új fölfe dezésekhez vezető csodálkozás útját. Pedig minden lét titok, amelynek megismerésé·
hez csak a csodálkozás vezet.
Most már talán kezdjük megérteni . miért kifejezhetetlen, megnevezhetetlen
az lsten. Mert O a legkicserélhetetlenebb, legegyedibb, leqval ösáqosabb, leg·
birtokolhatatlanabb, legszeretetreméltóbb valóság! Minden név véges , O pedig
végtelen; minden szó múló, O pedig örök ; minden kifejezés ember i. O pedig
isteni; minden hangcsoport egy bizonyos népnyelv sajátosságát viseli . O pedig
minden nép Ura. Ha egy teremtett sz öt alkalmazunk Istenre, valami hasonlóságot állitunk az lsten és e teremtett szó között. De, amint a 3. lateráni egyetemes zsinat helyesen mondja : .N incs olyan hasonlóság a teremtő és teremtménye között, amelynél nem volna nagyobb a Teremtő és a teremtmény közötti k ül önb öz őséq" (DS 806). Ezért becsülték az ókor i s te n k e r e s ő rem etéi és
mindenkor buzgó szerzetesei olyanny ira a csendet. Nemcsak azért . mert a
csendben halljuk meg a sz ívünk mélyén orgonáló lsten halk szavát. hanem
azért is, mer t a kimondhatatlan lsten előtt hallgatva leborulni a legszebb istend ic sérő himnusz . .
MI szeretnénk az Istent szavaink . fogalma ink . elképzeléseink, törv ényeink

kaltlkájába zárnl. Szinte megszabjuk neki. hogyan vise lkedjé k. Követeljük. hogy
sikere legyen vállalkozásainknak, ha . az lsten d icsőségé re · kezdtünk beléjük.
Megbotránkozunk. ha az lsten nélküli ek fel ülkereked nek, és ké rd ő re vonjuk az
Urat : hogyan engedhet meg i lyet . Ha átcs ap fejünkön a szenvedés hullá ma.
kétel kedni kezdünk lsten létében. Megzavarodunk. ha művün k , amelyet az ó
jóváhagyás ának tudatában kezdtünk . összeoml ik és kudarcba fullad. Pedig az
olyan lsten, akit megrendszabályozhatnánk, klszámithatnánk. mérté künkhöz
szabhatn ánk. nem volna az egy, Igaz lsten.

Ezt megérten i könnyü. de belátn i nehéz; állftan i egyszerű. de átélni. átszenvedni mindenné l nehezebb. Megfagy bennünk a vér. mint Abrah árné, amikor Izsák f iára emelte kezét Morija hegyén; vért Izzadunk. mint Jézus a Getszemáni majorban; t ör járja át szívünket, mint Máriáét 'cl Golgotán . A ki az Úr
Istennel játszmába kezd, annak tudnia kell. hogy az Úr nincs szabályokhoz
kötve ; tudn ia kell . hogy nem egyszer ő maga kéri vissza az igéret f iát ; tud nia
kell. hogy látogatása néha olyan , mi nt a sötét fergeteg . De azt ls tudn ia kell ,
hogy éppen il yenkor a leghűsége sebb és a legirgalmasabb. Eza hűség és irgalom azonban a kiszámit hatatla n titok fátylába burkolózik. mert . 8 Z én gondolataim nem a t i gondolataitok. és az én utaim nem a ti utaitok - mondja az Úr.
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Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utalm
a tf uta itoknál, az én gondolataim a t i gondolata itoknál" (Iz 56,8-9).
Nem kész/tenl "faragott képet vagy hasonmást" az Istenről (Kiv 20,4) , nem
ejteni kl az lsten szent nevét: ez a ké t parancs egy t öröl fakadt. Bennük az
lsten végtelen t ranszcendenc iája, minden fel ülmú ló méltósága , korlátlan és
megfellebbezhetetlen uralma jut kifejezésre . Isten kiny ilatkoztatja nevét Mózesnek, de Izrael népe ezt a nevet nem veszi szájára: ez a kettős t ény eqyszerre fejezi kl az lsten felfoghatatl an közelségét é s v éqtelen távolságát.
Irgalmas bizaimát é s kiszám/thatatlan uralm át. személyes kapcsolatot teremtő kinyilatkoztatását é s a kiny ilatkoztatás ált al nem csökkenő. hanem
fokozódó t itokzatoss ágát . Hogy ezt soha el ne felejtse, Izrael népe nem vette
ajkára Istene titokzatos YHWH nevét, és ml ls jól tesszük, ha ebb en követjük
öket.
Ebből azonban t ávolról sem következik , hogy legjobb aKlfej ezhet etle nről
nem beszélni, a Megnevezhetetlent meg sem szól/tani. E ll en k e zőleg , Szent
Agostonnal vall juk: "Uram, senk i rólad I ll ő e n beszélni nem tu d. De jaj nekünk,
ha hallgatunk rólad."

A szerelmesek nem győzik hanqoztatnl. hogy az Igazi szerelem kifejezésér e
nincs szó. I:s mégis: soha véget nem érnek a szerelm i vallomások, soha el nem
apad a szerelemról szóló versek, regények , elbeszélések áradata. Igy vannak az
Istennel is azok, akik szeretik . Az a Szent/rás , amely lsten szent nevét a t itok
és hallgatás fátyl ába burkolja , száz meg száz néven szólftja és ünnepli Ot .
Az lsten "váram" , . sztklárn" , . v é d ő p a j z s o m " . . rnent svárarn", . üdvösségem
záloga" (Zsolt 18,3) . Az lsten . e r önk" . • támaszunk" , . J ákob Isten e és a Seregek Ura" (46,2.8). Az lsten . er ös bástya" , . pajzs" , .menedék", . sza badttö"
(144,2) . Az lsten . Izrael Megváltója és Szentje" (Iz 49,7). Az lsten .az E l s ő,
aki még az utolsók közt ls ugyanaz" (Iz 41,4). O . az alfa és az ómega, a kez.
det és a vég " (Jell ,8), .aki van, aki volt és aki eljő, a M indenható" (Jell ,8) .
• Emésztő t űz " O (MTörv 4,24). O .a d icsőség Királya", .a Hat alm as és Er ős,
a harcban verhetetlen " (Zsolt 24,8) . O a . nagy lsten, fönséges Király" (95.3) .
•Egyedül O a fölséges" (83,19). O .a mindenség Teremtője" (Iz 45,24). . 0 az
Úr és senk i más" (45,5) . O . a boldog és egyedüli uralkodó, a királyok Királya
és urak Ura, aki egyedül halhatatlan , akié a dicsöség és az örök hatalom"
(1Tim 6,16). O . a ml egyedül üdvözítő Istenünk" (Júd 25) .
•Egyedül O a jó" (Mk 10,18). .egyedül O a bölcs" (Róm 16,27) . O az .ö rök"
(Róm 1,20). ő .a boldog" (1Tim 1,11), .a remény Istene " (Róm 15,1 3). .a békesség és vigasztalás Istene" (15,5), .a z Irgalom A tyj a" (2Kor 1,3), .a szeretet és béke Istene" (13,11). O az, akit Jézus .az én Atyám"-nak h ivott; O az,
akit Jézus jóvo ltából . rm Atyánk" -nak h/vhatunk. O az, aklr öl Szent János rnlndent egybefoglalóan azt hirdeti : .Az lsten szeretet" (lJn 4,16).
Ez csak egy kis /zel/tö a Szent/rás Istenről szóló szöáradatáb öl. De ehhe z
még hozzájárul az a számtalan név és le írás, amellyel az egyházatyák, szentek
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és hittudósok illették. Isten .maga a Létez és" (Ipsum Esse: Aquinói Tamás);
lsten az örök Jóság, a gyökér, a forrás (Origenész); lsten .a mindig új és rnlndig régi Sz éps éq " , a mindent megvilágító szellemi • Vll áqoss áq" (Ágoston);
lsten .a fénynél ls fényesebb S ötétséq" (Dionysius Areopagita); lsten .a
lélek Jegyese' (Nagy Szt. Teréz), a ,végtelen Irgalom' (Kis Szt. Teréz); a
.rnlndent elcsendesítő csendességes lsten ' (Szt. Bernát); a mindent túzbe
borító . Lánq" (Keresztes Szt. János).
Folytathatnánk a felsorolást vég nélkül. De vessük fel már a kérdést : M it
j elent hát ez a tömérdek név, jelző, értelmező, amellyel az emberek nem szűn
nek meg a Kifejezhetetlent kifejezni?
Hogy ezt megértsük. először is az ún. •theologia neqatlva" (tagadó szavakat használó hittudomány) alapelvét kell tiszt áznunk. Ez az alapelv, amelyet
val amennyi keresztény hittudós elfogad, azt vallja , hogy mindazt, amit az Istenről állítunk, egyben tagadnunk is kell. mert állításaink végesek, az lsten pedig
végt elen. Ha pl. azt mondjuk az Istenről , hogy .b ölcs" , ezt a fogalmat a véges
emberi tapasztalatból merítjü k, pedig minden véges emberi bölcsesség az
lst en végtelen bölcsességéhez viszonyítva balgaság. (Ezért is túnik az lsten
balgának azok számára, akik az emberi bölcsesség mércéivel akarják rnéregetn i.) Ennek következtében - nehogy lsten bölcsességét az emberi b ölcsesség módjára képzelj ük el - előbbi állításunkhoz (.EiZ lsten bölcs") mindjárt
egy t agadást kell hozzáfúznünk: .Az lsten nem bölcs' (ti. nem úgy. mint mll .
De amikor Idáig jutottunk, itt sem állhatunk meg, rnert a rnl .nern bölcs' fogalmunk is csak emberi. és ha vele akarnánk az Istent meghatározni. azt a téve.
dést Idéznénk fel, hogy az lsten híján van a bölcsességnek. Igy tehát, miután
állítottuk ls meg tagadtuk ls az Istenről a bölcsességet. nem mar ad más hátra,
mint hogy az égr e tárjuk karunkat és felk iáltsunk: , Az lsten a bölcsnél is bölesebb!" Ha pedig valaki azt kérdezné től ünk , hogy mennyivel bölcsebb vagy
mennyiszer bölcsebb, azt felelnénk : "Végtelenül és vé gtel enszer bölcsebb' .
vagyis felfoghatatlanul, kimondhatatlanul, mérhetetlenül bölcsebb a legbölcsebb bölcsnél ls.
Az Istenre alkalmazott bölcseleti fogalmak: "M aga-a-l ét ' (Ipsum Esse).
.Tlszta Létvalóság" (Actus Purus), , Magától való létező' (Ens a se) , .Onmagában megálló végtelen Megértés" (Intell igere lnflnltum subs istens) stb.
elvontságuk miatt azt a benyomást keltik, mintha az lsten önmagában való
létét, legalábbis egy bizonyos szemszögből, pontosan kifejeznék. Pedig szó
sincs róla. Ezeknek a meghatározásoknak is át kell menniök a . t heologia negatlva" tüzé n, hogy mint az Ist ent megsejtett analógikus kifejezések érvé nyesek legy enek. Ezért mondta néhány ókori hittudós. hogy Inkább kedveli az
olyan kifejezése ket, amelye k nyil vánvalóan képletesek (pl. az lsten .vár",
.sz lkl a" , . t üz" stb .I, mint az elvo nt bölc selet i fogalmakat. Mert a nyil vánvalóan
képes beszédmód nem hozza magával azt a veszélyt , hogy tévese n azt higgyük:
e szavak által felfogtuk lsten létét és mivoltát a maga egész valós ágában. Az
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Istenről szölö beszéd bálványimádáshoz vezet. ha megállapodunk a puszt a
szavaknál és azokat emberi. véges értelmükben az Istenre vonatkoztatjuk . E
beszéd akkor nyeri el értelmét. igazi. rnély, pótolhatatlan értelmét, ha beleIllesztjük a végtelen felé nyitott és a végtelen Istenhez vágy akozó emberi szel.
lern alapdinamizmusába .

A vallási élmény égő tüzében. az erkölcsi elhatározás élet áldoz ó. acélmetvágásában. az igazságismeret megingathatatlan szilárdságában éli meg
- tudatosan. féltudatosan vagy alig tudatosan - minden ember. legalábbis
életének nagy pillanataiban. azt a végtelen hátteret, .J át öhat árt". amelyet soha
kezünkbe nem kertthetünk. szemügyre nem vehetünk. fogalmakba nem szerithatunk . mégis ez adja a vallási élménynek a végtelen megajándékozottság
örömét. az erk ölcsi elhatározásnak a .kell " feltétlenségének pecsétjét, az
igazság ismeretének az általános érvényesség és megmásíthatatlanság erejét.
Akinek van felfogóképessége az ilyen élményekre és tapasztalatokra. annak
számára válik jelentőssé és érthetővé az a számtalan szö, amellyel az embe rek Istenről beszélnek.
szés ű

Hozzunk erre néhány példát. Az első egy vallási élményről szól. Egy most
már a hatvanon túl járó japán kármelita apáca mondta el nekem a következő
történetet :
Csaiádunk Jómódú volt. A császári házzal álltunk rokonságban. Vallásról a családban sohasem esett szö, csak a szokásos Shlntó ezertartásokon vettünk részt
a nemzeti ünnepeken . Talán tlz éves lehettem. amikor egy nap. beleúnván a
babásdlba, kisétáltam házunk kertjébe, és egyedül leültem egy padocskára .
Amint ott ültem. egyszerre csak úgy éreztem. hogy hatalmas fény vesz körül.
Nem volt az evilági fényl Vakitóan ragyogó volt, és mégis barátságos . I:n magam, a kert fái. a házunk mögött emelkedő hegy. mind ebbe a fénybe voltak
burkolva . Egyszerre megértettem, hogy létezik egy csodálatos Valami. ami végtelenül felülmúlja az egész világot. I:s megértettem azt ls. hogy ez a csodálatos Valami : végtelen szeretet. Úgy éreztem. hogy ez a Végtelen Szeretet az
én gyermeksz(vemet mindenestül magához vonzza. Nem tudom . mennyi Ideig
tartott ez az állapot. De amikor magamhoz t értern. úgy éreztem. hogy kedves
babálm. és minden más evilági dolog hamuvá és pernyévé égett . Tlz évvel k ésőbb volt először alkalmam rá. hogy egy katolikus pap magyarázatát halljam
Istenről. A pap első szavától kezdve világosan tudtam. hogy az lsten. akiről
beszél. az a Valaki, akit én ott a kertben megtapasztaltam. Felismertem őt
azonnal. bár egyben azt ls meqtapasztaltam , hogy nincs emberi szö, amely őt
méltón kl tudná fejeznI.

Ez a leány a császári ház engedélyével fölvette a keresztség szentségét, otthagyott mindent és belépett a sarutlan kármeliták rendjébe. hogy egész életén
át magasztalja azt az Istent. aki megelőzte őt szeretetével.
A második élmény az erkölcsi rendre vonatkozik. Egy még nem keresztény
íaPá:l egyetemista, a kereszténység lényegéről szóló előadásom résztvevője,
vizsgadolgozatában következő szavakkal fejezte kl saját felfogását az emberi
életről:
létező. aki az lsten benne való müködése révén. a szabadság és engedelmesség tökéletes azonosságában. a .máslk ember' (felebarát)

Az emberi I:n olyan
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Iránti szeretet viszonyát valósítja meg. Az ember akkor váli k önmaqává, amikor
szeret; és az ember akkor szer ét. amikor az lsten tev ékenysége a ml emberi
tevékenységünk formáját öltI.

A kifejezés kissé bonyolult, de egészen világos, hogy ez a fiatalember mit
is akart mondani: Azt, hogy a feltétlen , önfelá ldozó, mlnd enkí felé nyitott,
örömteli , igaz szeretet az ember számára csak úgy leh etséges , ha kis énje
beleolvad az lsten nagy Énj ébe, ha eggyé les z azzal az Istennel , ak iről a Szeritírás mondja : .Te szeretsz mindent, ami van, és mit sem utálsz abból, amit alkottál. Te kímélsz mindent, mert minden a t iéd, életnek bar átja! " (Bölcs ll ,
24.26) . Csak ilyen alapon lesz az erkölcs i élet engedelmesség é s szabadság, kötelességteljesítés é s ör öm, önfeláldozás é s önb ete lj esed és , alázatosság é s erényesség, egyed iségünk kibontakozása é s belefeledkezés a közösség szolgálatába .
Végül egy ismeretl élményt idézzünk korunk neves bölcsésze, Berna rd
Lonergan rnüvelböl:
A természettudósok kérdéseket vetnek fel a természetet Illetően . Am int ezekre
a kérdésekre megleli k a válaszo kat, mind jobban és jobban megértik a termé szetet. A természet teh át érthető . Itt azonban fel kell tennünk a következő
kérdést: Hogyan lehets éges az, hogy a t ermészet é rthe tő ? IOs erre csak azt
válaszolhatjuk: A Természet csak úgy lehet é rth ető , ha egy ~rtelemb öl forr ásozik. Azt az IOrtelmet, amely a vil ág érthetőségének gyökere . nevezzük Ist ennek.

Vallási élmény, erkölcsi élmény, Ismeretéimény: am i ezekben az élménye kben mint végtelen támpont jelentkezik, azt vázolja, tolm ácso lja , idéz i emlékbe .
élesztgeti, oktatja m inden Istenről szóló beszéd. De el ke ll ismernünk, hogy
az ezeket az élményeket tolmácsoló és a bennük je lent k e z ő is te ni t it kokat tudatosító szavak nagyon hom ályosa k és hat ározat lano k le nnének, ha nem irányítaná Istenről sz óló beszédünket aza nagy kegyele m, hogy maga az lsten sz ölt
hozzánk és beszélt nekünk önm agáról : az isten i ki nyila tk oztatá s.
•Csak az lsten beszél jól az I s ten ről " - mon dott a Pascal. J:s milyen igaza
volt! Természetesen az ist eni kiny il at kozt at ás szavainál is csupán az em ber i
szó színtörésében jelen ik meg lsten létének vakítóan f ehé r fé nye ; te rmés zetesen az isteni kinyilatkoztatás megé rtésére is áll a . t heologi a negativa" analógiaelve és az emberi szellem élményi din amizmusába (ez esetben a keg ye.
lem vonzóereje által elmélyített dinamizmusába) való be illesztés sz üks éqessége . De mégis milyen biztonságot ad nekünk az a t ény , hogy magának az is tennek ezer igéje szól hozzánk a Szent ír ás has ábjaln, és hogy lsten egy Igéje
szól hozzánk Jézus emberségében! . Az Atyát nem ismeri sen ki , csak a Fiú , és
az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja" (Mt 11,27) . •Istent nem látta soha senkI! Az
Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van " (Jn 1,18). .Aki engem
látott, az Atyát is látta" (Jn 14,9) .
Fülöp apostol az .Aty át", a láthatatlan , kifejezhete t len Istent akarta látni ,
és úgy vélte, hogy az .elég lesz" neki (Jn 14,8). Igaza is volt annyiban , arnénynyiben a végtelen lsten színe látására teremtett ember számára végérvényeSen csak az .elég", ha az lsten kegyelméből .színről szlnre " fogja látn i Ot
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( I Kor 13,12]. és eggyé l esz vele a tö kéletes szeretetbe n. Ekkor tudja majd
meg az lsten népe valóban az Úr nevét, amely nem négy zsidó írásjel vagy
valami emberi sz ö, hanem azonos lsten végt elen szentháromsági Létv alóságával. Ez lesz számunkra véglegesen . elég" . De ez nem evilági birtoklásunk
tárgya , hanem jövendő reménységünk. Ami e vil ágban . elég" nekünk , az Jézus,
az édes Jézus, a szel íd és alázatos Jézus, a keres ztfán meghalt és ére ttünk
feltámadt Jézus, aki, mint megtestesült isteni Logosz, emberi formában megmutatta nekünk : ki az lsten és milyen az lsten. Olyan volt ez a kinyilatkoztatás , hogya Megnevezhetetlen neveként egy sz ö tolul ajkunkra, egy név, amely
nem név, hanem vallomás: .Az lsten szeretet."
Aki ezt hiszi , az már nem fog megelégedni azzal, hogy sok szóval és rnaqyarázattai az lsten r ő I szóljon, hanem - tudván azt, hogy az lsten végt elen
szer étet ével hozzánk szólt -arra fogja használni sz ívét és aj kát, hogy az
lsten h e z szóljon . Az imádság : ez az a forma, amelyben végső értelmet nyer
minden Istent emlegető beszéd. Az imádkozó ember számára az egész teremtett világ, az egész emberiség egy hatalmas orgonává vál ik , amelyen a mindent
felülmúló, kifejezhetetlen lsten dicsérete zeng.

Béky Gellért
•.. . KERESSI:K AZ ISTENT, SZINTE KITAPOGASSÁK . . . N

(Csel 18,27)

l . PÁRBESZt D A HALÁLLAL
Az emberiség legrégibb lrott könyveiben, az Upanisád okban olvassuk a kö. t örté netet ": az Ifjú Nichiketa felkeresi a Halál Fejedelmét. Magától a
Haláltól szeretné megtudni a nagy t itkot: rnl is az igazság a haláll al kapcsolatban? Csakugyan vége van mindennek, ha meghalunk? Valóban nincs többé az,
aki halott?
vetkező

A Halál Fejedelme e lőször mindenféle k ité rő válasszal pró bálja az ifjú figyel .
mét elterelni a kérdés velejétől. Nichiketa azonban nem tágít. Végre a Halál
(akinek közben egészen megtetszett a fiatalember okossága és ny ílt bátorsága) késznek nyilatkozik elárulni a titkot. Ez pedig nem egyéb , mint az .OM " ,
Bráhmánnak (Isten) szerit Neve! OM az istenség megszentelt jelképe, a szinte
mágikus Név; minden igazi imádság elel engedhetetlen feltétele, az elmélkedés
legfőbb tartalma. Ak i ezt a Nevet ismeri, az halhatatlan! Hiszen Bráhmán (és
csakis C) halhatatlan : nem kezdő dött, nincsen vége . Aki belé veti hitét, aki
ráhagyatkozik, azon nem fog a hal ál.'
Lenyűgöző istenkép tárul elénk az Upanisádok ősi szövege iben . Nyoma
sincs ebben az istenfogalomban a fél elemnek és rettegésnek. Hiába keresnénk
mögötte a vall ás állítólagos társadalmi és politikai tényezőit, vagy az lstenfogalommal val ó manipulációt. Tisztá n, érdek te lenül, met af izikus magas ság-
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ban, magasztos mondatokban bukkan eló ez a meglep ő en szép ist enkép, a szó
szoros értelmében a tö rténelmi idők kezdetén I Az Upanisádok eredete ködbevész; a történelem előtti időkbe olvad bele .
Ki is hát ez a Valaki vagy Valami, , A ki nem mozdul bár, mégis messzire ér
és mozgat mindeneket? Alakja nincs s ime , ezer meg ezer formát ölthet magára; O az egyetlen szilárd pont az elmúlásban, a változó világban . Túláradó
Lény, maga az öröm, sőt boldogabb az örömnél is. Az értelem képte len fölfogni Ot, pedig Altala ért; szemünk nem látja , de Benne, Altala látunk; füllel
nem hallhatjuk, s mégis Altala hallja a fül a hangokat . Semmi sem abból, amit
ismerünk, de az sem, amit még nem ismerünk." '
O a cselekvés, az ismeret, a legfőbb Jóság. Onmagában fénylő, mindenek
végső célja és menedéke .' Távolabb a legtávolabbnál , közelebb a legközelebbi.
nél ; ott lakik minden te remtmény szívében ' Előbb volt a teremtésnél : magától
léte ző! Tőle van az íz és ill at, de nem íz, se nem illat. Aki bízik Benne és imádja, az egész biztosan rátalál a halálban.'
A hinduizmus ősrégi, szent könyveit olvasva a héber Bibli a magasztos istenleírását véljük kicsengeni a ködbe vesző rég i idők hitemlékeiből. Onkénytele.
nül is Izajás erőteljes, költői hasonlata ira, a Teremtés Könyvének kozmi kus
Teremtőj ére, vagy a Bölcsesség Könyvének egyik-mási k fejezetére kell qondolnunk ezeknek a szövegeknek alapozgatásánál. . Ntncs párja , nincsen mása:
O terjesztette ki az egeket, O erős itette meg a földet, szilárdította meg az ég..
boltozatot, O teremtette a vizeket. Altala fényes a nap, ragyog az ég, Ot d icső
ítik az óceánok és a folyóvizek: '
A Bahqad-Glta (7,8-11) így beszélteti Ot : En vagyok az íz a vízben, én vagyak a föld jóillata; fény a napban meg a holdban. ~n vagyok az ,OM' a véd ákban, a tű zb en ragyogó fény, minden létező élete és a bűnbánók vezeklése." '
2. A NAGY TAO
Van, kell lenni Valakinek (vagy Valaminek?), aki Létező, fe lfoghatatlan és
tökéletes . Már az ég és a föld előtt ,megvolt' . Hangtalan, alaktalan . . . Magá.
ban létező, nem változik, örök. A világ Anyja' . Nevét nem ismerjük.' Mélységes, kifürkészhetetlen, szüntelenül áradó sodrás ; alakta lan alak és kép nélküli k ép,' Minden dolog végső forrása és te remtője : egyszerű, láthatatlan,
örökkévaló némaság.
A nagy Taó mindenütt jelen van. M indenek neki köszönhet ik létüket. Neki
gondja van mindegyikükre, táplálja öket, szeret mindeneket. Hagyja, hogy a
maguk módján beteljesedjenek." A Taó olyan, mint a víz: szerény, alázatos,
szeret rejtőzködni. Maga a Jóság."
Am ez a Taó ,árny és köd', amelyben képek rejlenek. Mélység, köd, ahol
magvak rejlenek. Létük : valóság; magvuk: igazság. Az őskortól máig csak vele ,
általa értjük a dolgok eredetet." Altala szép kék az ég; a föld Altala nyugszik
el békében; minden teremtmény Benne és általa él és van igazán." Az ember
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a föld füg gvénye; a föl d az ég fü ggvénye; az ég a Taót ól fü gg. A Taó azonban
egyedül önmagának engedelmeskedik. "
J:s bár a Nagy Taó áthat minden eket és ő élteti a minde nséget, a valós ágban mégis gyenge, .suta', Idétlen." A legtökéletesebb rnlntha tökéletlen volna ;
a legnagyobb olyan, mint az üresség : bár egyenes, mégi s törtnek látszlk."
A nyárspolgár, ha a Taóról hall: hiszi is, meg nem is. Az áltudósok meg
hangosan kikacagJák! De ha nem nevetn ék ki, nem volna a Taó Taó." A japán
múvészet (égetett csészék, edények ; házak, festm ények stb. l egyik jellegzetes
vonása a szúkszavú, szlnte csupasz egyszerúség , sőt nem egyszer eqyenesen
durva küls ö. M intha egy félres ikerült csészével volna dolgunk, s az épületet
is mintha hozzá nem értő munkások építették volna . Pedig szándékosan estn álta Igya mester: a felületes szernl élö legy int rá, megvetéssel illeti az Ilyen ,
látszólag suta tárgyakat. A szakértő azonban tudja, mi lyen halhatatlan érté k
rej lik a semm itm ondó, elutasító küls ö mögött. Úgy vagyunk kelet ritka sz épségével, rejtett kinc seivel is, rnínt a Ta öval .. .
Természetesen ez nem általános szabály. A Taó ugyanakkor tud elegá ns is
lenn i: a forma , a szépség, a rend mértéke, az insp ir áció kimeríthetetlen forrasa. Kelet bölcse i nála jártak iskol ába; a festőket a Taó ihlette megbe csülh etet·
len él t ékú alkotásaikra. A kínai klasszikusok tele vannak az Idevágó példákkal."
Kina és Japán mind a mai napig a Taóval határo zza meg pl. a teaceremóniát,
a vlrágdfszít és kif inomu lt múv észetét . Az erényt a Taó megnyilvánulásának
tartják, annak erejével magyarázzák. A kínai és japán festmények l e h el etszer ű
kontúrjal ; a szinte földöntúli finom ság, amely a lehető legkevesebb vonással
a lehető legtöbbet képes kif ejezni (vagy jo bban mondva : érzékeltetni) ; a klmonók utánozhatatlan szfnpompája ; a kína i porcelán gyengéd csillogása, vagy
egy zen-fe stmény ködösen sejtető beszédesség e és számtalan Ilyen és hason.
ló jelenség : mind, mind a láth atatl an, örö k, rejtőzködő Taó mindmegannyi meqnyllatkozása."
Nincs is nagyobb áldás a nép számára, mint miko r vezetői a •Taó emberei" .
Mert ha a vezetők , a fejesek tisztelnék, követnék a Taót, mindenki tisztelné
őket és az ég meg a föld . rnézes harmatot" hintene az egész vll áqra ." Akít a
Taó irányít l éptelben . az él , még ha meghal is . Neve az örökkévalóság : '
3. ATEISTA VALLÁS ?!
Onkényt elenül a Bibl ia Istenére kell gondol nunk , valahányszor India és
Kína lst enkeresöl nek. bölcseinek Ilyen és hasonló kijelentéseit olvassuk . A
hindu izmus is, valam int a k ínaiaknak a Taón nyugvó világképe is - főle g annak klassz ikus k épvtsel öiben : Konfúc iusban, Mencluszban és Lao-euban sok
tekintetben közel áll már a keresztény istenfogalomhoz.
A buddh izmus már más lapra tartozik. A népszerú buddhizmusban ugyan
(akárcsak a n épszer ű hinduizmusban, vagy rr.ég inkább a n épszer ű taoizmus
esetében) az istenek egész panteonja táru l elénk . Ám az eredeti buddhizmus.
nak nincsenek ,ist enei' , sőt az Istent se Ismeri igazán. A vil ágszerte ismert és
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elismert indiai vallástudós. Raymond Panikkar szerint Buddha nemcsak a faragott képekkel számolt le véglegesen: magának Istennek a nevét ls kitörölte a
vallás szöt áröböl, sőt Istent magát is .Ielszémolta"! Tette pedig mindezt a
tiszta hit érdek ében,"
Panikkar utal .az ismert történetre: mint vitatkozott egymással a .szellern"
(manas) az indiai .Iogos" -szal (vac) arról. melyiküket illeti meg az elsőség .
Végül Prajapati isten elé vitték az ügyet (egy teremtő isten), aki a szellemnek Itélte oda az elsőség pálmáját. Mire aztán a logosz sértődöttség ében megtagadta az áldozatok bemutatásán való részvételét. Ezért mondják az áldozati
szavakat ezekben a [lturqlkus cselekményekben halkan . Parilkkar úgy gondolja,
hogy ez a történet világosan rámutat a Kelet és Nyugat közti óriási különbségre: India a szellem (vagy .I élek") mellett tört pálcát. míg a nyugat a logosz
javára döntött."
Mert mit ér - úgymond Panikkar - megtiltani a faragott képeket. ha megtartjuk a szavakat meg a körmönfont magyarázatokat Istennel kapcsolatban,
miután az ábrázolást úgy-ahogy elvetettük? Vajjon nem helyettesltjük-e éppen
ezzel az eljárással a valóságot, Istent a magunk alkotta szavak bálványával?"
Az sem lehetetlen, hogy végső fokon önmagát kérdezi az Istent kereső ernber, mlkor Istenről beszél. Az lsten problémája végeredményben antropológia,
ha igaz az előbbi feltevés. Azaz: az antropológia az egyetlen jogos és igaz teológia. Panlkkar persze csak mint kérdéseket teszi fel ezeket a lehetőségeket:
vajjon nem önmagunkat kérdezzük-e voltaképpen az élet végső céljáról és értelméről, valahányszor lsten felől kérdezősködünk?!
Mert magáról Istenről úgyse mondhatunk sokat . Csak ha a logosz csendben hallgat (theologia neqatlva) , akkor fogjuk az Atyát imádni tudni .lélekben
és lqazsáqban"." De mi lesz akkor az értelemmel? IOrtelmünknek szabad a paradicsomi tudás minden fájáról ennie, csak erről az egyről nem (Isten tudásának a fájáról), különben istenné teszi magát. Az lsten problémája ui. nem esik
az értelem és elméletek törvénye alá. Nincs más felelet. csak az, amit Buddha
adott, amikor tanítványai ilyen és hasonló kérdésekkel faggatták őt: egy vlrágot vett az ujjai közé és szelíden, megértően rájuk mosolygott . . . " Ez lenne
talán az Atya mosolya is Krisztus arcán?!
A kínai és a japán zen-buddhizmus valóban le ls vonta ebból a véqső következtetést: .jenselts des Guten und des Bösen' , túl a jó és rossz határain , de
túl magán az Istenen ls . . .
Ilyen értelemben szokás beszélni a buddhizmus a-telzrnusáról . Nem rnlntha
a buddhizmus nem ismerné az .tsten" szót. Ismeri és használja is : mind egyes,
mind pedig többes számban. IOs éppen ez a megtévesztő sokak számára. De
vajjon csakugyan isten -nélküli vallás a buddhizmus? Nagyon nehéz dolog pálcát törni ebben a nehéz kérdésben.
Ha azonban keletnek (beleértve természetesen a buddhista keletet is) a
természethez való szint e vallásos, sót nem egyszer .rntsztlkus" vonzalmára.
természetszeretétére, a minden séggel való majdnem személyes egyesülés·
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vágyára, vagy a csend, a magány, a szernlélődé s nagyrabecsülésére gondolok,
valami egész más valami Jut az eszembe: a Szent lélek! Nem egy t eológus (pl.
J. Galot ls) utalt már a Szentlélek .szernélytelen" jellegére. A Szent lélek ul.
a Szentháromság . Iegszemélyt elenebb" Személye! Kelet látszólagos személy .
telen lstenfogalmát és lstenélményét ls a .rzem élytelen" Szentlélekkel kell
valamiképpen szemléltetnl és értékelni, ha meg akarjuk érteni a keleti ember
Igazi .éhséqét" az lsten után (Ruysbroeck használja ezt a reallsztlkus képet :
.Istenre éheznl"), Akkor látni fogjuk: a buddhista vagy hindu hivő látszólag
személytelen, elmosódott, sőt Igen sok esetben kimondottan panteista í z ű beszédmódja és élménye mögött jóval több van holmi pr imitfv természettmádásnál.
Talán még a Japán költő és bonc , Szajgyó (t 1190) fejezte kl a leqtökéletesebben ezt a paradox igazságot : .Nern tudom, minek (k inek) tulajdonítsam :
de a hála könnyeket csal a szemembe: A hála és az öröm könnyei a láthatatlan, a Személytelen , a Megfoghatatlan Titok jelenlétében .. .
Aki tud sírni és aki hálás az Ismeretlen lsten előtt, az már nincs messze
az lsten országától. Kevés vallás fektet annyi hangsúlyt a hálára és az lrqalmasságra, valam int az egész mindenségben láthatatlanul ls jelenlévő Valamire
(vagy Valakire) - amit nem tud ugyan meghatározni; nem képes, talán nem
ls akar megnevezn i, vagy ha igen , akkor száz meg ezer nevet ad Neki - min t
éppen a buddhi zmus . De akkor semm iképpen sem mondható a buddhizmus a·
teizmusnak.
4. AZ I:G HALLGAT: MII:RT SESZI:LNI:K HAT I:N?
A kinalak több mlnt kétezer éves . va llás a" a konfuclanizmus volt . Szent
könyvei a kínal .klasszlkusok' pl. az Ódák Könyve, Konfúcius Annáleszei, Menciusz, a Krón ikák és a Ritusok Könyve .
I:vszázadokon át vitatkoztak európai tudósok arról, vajon Istenhiv6-e a ken.
fucianlzmus, vagy ateista , jobban mondva, nem afféle laikus erk ölcstan-e? Az
e lső jezsuita missz ionáriusok, élükön a nagy Riccivel, azt gondolták. hogya
klasszikus kor (beleértve magát Konfúciust is) még egyistenhivő volt , csak
később lúgozták ki a vallásos tartalmat s magát az Istent. Ez azonban már a
racionalizmus romboló hatásának az eredménye .'"
Figyelemreméltó Ching Júl ia véleménye ebben a szöges kérdésben. Ó úgy
v éll, hogya konfucianizmust több joggal nevezhetjük istenhivőnek, mint atelzmusnak. Sok mai férfi ről és n öröl is az az első benyomásunk, mintha semmiben sem hinnének már, mintha valóban ateisták volnának . A döntő pillanatokban azonban (pl. betegség , halál stb.l mégis csak a hit javára, lsten mellett
döntenek, hozzá fordulnak, imádkoznak .
Tagadhatatlan tény, hogyakinai klasszikusoknak legalább is egy része (pl.
az Ódák, Dokumentumok stb .) határozottan a személyes I st e n rő l tesz tanúságot és feltételez i Ot, mint az élet szerzőjét és a történelem Urát. Igaz, nem
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anny ira Istennek a terem tményekkel való kapcsolatára hely ezi a fő sú lyt, mint
Inkább a vallás erkölcsi megnyil vánulásaira, az erényekre. Az . ~g útja", az .~g
akarata , rendelése ", mind ig, minden ember számára érvényes norma marad.
Az Imádság ősi szokása is az Ist enbe vetett hitre utal. Konfú clus is . lrnádságos" ernber volt, ha imádságon m ind en e k e l ő t t az égi hatalmak előtt való
fö ltétlen megalázkodást és a bennü k való feltétlen bizalmat értjük." A kínaiak
számára a te rmé szet , az évszakok, az ég, a föld mindmegannyi jel , garancia:
a béke , a védettség , a "gondviselés" , egys zóval lsten üdvöz ítő je lenlétének
blzonylt ékal, Nem szükséges okvetlenül Ist enre gondolni. legtöbbször felold6dlk ez a hit Szajgyó fentebb idézett "hitvallásában·: a hála és az öröm rneqtapasztal ás ában. A ml dolg unk a bizalom, a ráhagyatkozás; eggyé lenni a bennünket ls , a minde nség et is fenntartó szent erőkkel; hozzájuk simulni , hozzájuk IgazodnI. Van a japán nyel vben egy kifejezés: .rn ono no dóri nyi sita gau",
azaz "a dol gok t ermészet éhez szabni magunkat". A "dóri" nagyon hasonlIt a
skolaszt ikus fil ozóf ia .lex nat urali s" -ához, természettörvényéhez. Ez pedig tud valevő e n az Iste ni akarat egyik l eg k é z e nf e kvő b b megnyil vánulása mind önmagunkban, mind pedig a t er mészetben.

Ezért elég, ha igazán ismerjük önmagunkat és a te rmészetet (a föntebbi
érte lem ben) . Ez az Isme ret egész biztosan el fog segíten i bennünket az ~g
(Isten) Ismeretéhez (M enc iusz) .'" Kelet Igen nagyra becsüli a sze mlélődő el·
rnélyülést, a csendet, a t esti -lelki összeszedettséget, koncentr áctöt, mert vallja
és hiszi, hogya te st , az én az Iste ni jel enl ét .par excellence" helye, közege
lehet.
Konfúclus maga nem szívesen feszegette a hit dolg ait. Felj egyezték róla,
hogy sem az okkult jel enség ek nem érdeke lték, sem a szellemekrő l (istenek,
angyalok), sem a másvilágról nem volt hajlandó v itába bocsát koznI. Nem
mintha tagadta volna a halál utá ni éle tet. Egyszerüen csak azért, mivel úgy
vélte, felelőtlen vakmerőség lenne olyasmiről nyil at kozni, a miről nincs elég·
séqes foga lmi Ismeretünk. Tanítv ányai unszolására, miért nem beszél többet,
csak ezt válaszolt a: . ~ n szívesebben hallgatok. M iért is beszélnék? Vajjon
mond az ~g valam it szavakkal?I" '" - Ez volna Konfúclu s .rnlsztlk ája"?
S. NE ITW<EZZONK I
A kelet i vall ásokban hiába keresnénk Igazi értelemben vett teológiát. Irtóznak mi nden re ndszertől, dogmatiz mustól. Nem az ész, nem a rendszerek vezet nek el Ist enhez, hanem a szemlélődő elmélyülés , az imádság és a koncentráció.
Ezért olyan n ép szer ű errefelé pl. a yóga meg a zazen, vagy a .nembucu" (az
,Amida Bucu' végné-Iküli ismétlése). A természet, vagy az emberi test pedig
egész különösen alkalmas út és médium a megismeréshez, a .s zat orl" -hoz.
Egy ökumenikus öss zejövet elen így je lle mezte egy öreg bonc a buddh izmust: .A buddhizmus oly an, mlnt egy . nurna" . (Numa japán szö, rnocsarat je.
lent) Azaz: mél y és f eneket len, mint a mocsár . De ha egyszer belek erültünk,
2
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nehéz kiigazod nl benne: Ennél j obban nem is lehetne jell emezni a keleti vall ásokat. pl. a buddhizmust, hlndu lzrnust vagy a taoizmust. Dogmák nincsenek.
Irányitó egyház sincs . Á lt alánosan elfogadott hittételeik sem igen vanna k. Ezért
olyan nehéz a keleti vallások tanul mányozása az európai ember számára. Nem
csoda teh át , ha olyan kevesen ismerik ki magukat az itt eni vallások ú tv e s zt ői 
ben, méq a tudósok között is. S ezért annyi a félreértés , téves fe lfogás . el öítélet a keleti vallásokkal szemben.
Csakugyan pante ista a hindu izmus vagy a buddhizmus? Senki se t aqadhatja, hogy sok panteista elem van az itteni gondol kodásb an. Nekem azonban
egyre erősebb benyomásom, hogy az európa i tankönyvekben le trt pante izmus
inkább a filozófusok konstrukcióiban leledzik, semmint az é lő buddh izmu sban
vagy hindu izmusban . Természetesen a határok gyakran nagyon halv ányak. bio
zonyt alanok, elmosódottak a v ilág és az lsten között . Kapcsol atuk, egymásh oz
való viszonyuk is sok kívánnivalót hagy maga utá n.
De a keleti vallások képviselői között is sok szép péld át tal álni az egy·
istenhitre. A személyes lst en fogalma se hiányzik náluk . Sokan felfigyeltek
már a nagy keleti vallások és pl. a katol ikus miszti kusok k özt l feltúnő haso nl óságra, lelki rokc nsáq ra.
M elyik nagyobb hi ba vagy té vedés? Egyált alán nem ismerni f el Istent a
teremtményekben , sőt kimond ottan tagadni Ct, avagy a teremtett dol gokb an
is valami ist enit, magát az Istent látn i? Kelet hozzá van szokva mind enütt és
mindenben, még a legtriviális abb jelenségben is Istent látni, és emiatt sok.
szor elfelejt különbséget tenni a Teremtés és a te remtm ények között. Am i
nem is csod a: a teremtés szépsége és nagyszerú pomp ája anny ira el b ű v öl t ,
lenyúgözi , hogy már nem is gondol egy külön Ist enr e (pl. itt Japánban) . •De
ezek még csak cs ekély szemrehányást érdeme lne k", olvassuk a Bölcsesség
Könyvében. . M er t t alán csak eltévednek, amikor v al ó j á b a n I s t e n t keres ik és akarják rneq ta lálnl." (Bölcs . 13,6)
Kelet nagy vallásai , ilyen szemmel nézve, nem egye bek , mint valam i nagyszeru , t apogatódzó ist enkeresés, az ist eninek. az Istennek megtaláln i akarása.
M inden igazi hindu és buzgó buddhista igazat adna szent Pálnak abban, hogy
lsten ninc s messze től ün k , hiszen . Benne élünk , mozgunk és vagyunk: (Ap .
Csel. 17,27·28) Olvassu k el az Upanisádok gyönyőrú ist enhimnuszát. Abban ol.
vashatjuk a következő remek le írást a min denbe n jelenlévő , élő I s t e nrő l : . Te
vagy a t űz, te vagy a nap, a levegő, a hold, a víz : mindenek Teremtöje! Ná
vagy, férf i vagy; te vagy az ifjú, a f iat al lány, t e vagy a bottal botorkáló öre g.
Te vagy a sötétszínú pillangó , a pirosszemú zöld papagáj . Te vaqy a rnenny dörgésben, az évszakokba n, a te ngerben. Dicsöség a Te nagy Neved; nincs
másod , nincs párod. Láthatatlan, de mind ent látó ; a tisz tas zivúek Téged szemIéinek. IOs nem vagy se férf i, se nö, se semlegesnemú . Te vagy a rnlnde nséq
máhe és szemfödöle. meg lakóhe lye is . Te, az eré nyek for rása, a bún eloszlatója . Elég érezni jelenlétedet és rnárts béke honol a szívben , az örök béke . . .? '
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6. ISTEN EZER NEVE
A hinduizmus vagy buddh izmus egyik legsze bb vonása az Isten keresők
és önzetlen odaadása. Egyszer egy egyszer ű parasztember fel.
kerest e a "gurut" (szent ember , lel ki vezető) azzal, hogy szeretné jobb an
megi smerni az Isten t. A guru azonban szóra sem méltatj a, hanem sarkon for dul és faképnél hagyja őt. Am az ember nem enged: nap mint nap beállít újra ,
és elismétli, amit először mondott: tan ítaná meg öt az lste n ismeretér e. Végre
a guru elvezeti őt a közel i fo lyóhoz , és hirte len a viz alá nyomja a jámbor paraszt fe jét. Csak úgy prüszköl, f új, kapkod leve gő után a jó ember, míg végre
a guru kihúzza: "No, milyen érzés vol t ott a víz alatt?" . Azt hittem, meghalok! "
vall ja be a félig elalélt paras zt . "Nohát, ha val óban el akarsz jutni az lstenismeretre, legalább is úgy meg kell érte küzdened , ahogy most az életedért
aggódtál és küszködtél." A paraszt csillogó szemmel nézett a gurura: .rnos t
már megértettem, tudom , hogy kell csinál ni" . Es boldogan mondott köszönetet
a nem mindennapos leck éért.

őszintesége

Dógen Zendzsi a japán zen-buddhiz mus egyik l e g k i e m e l k e d ő b b alakja
1253). A nagy h ős é g b en , vagy téle n a szigorú hideg miatt még a buzgóbb
boncok is abbahagyt ák a zazent . O azonban t ovább folytatta . "M ég ha bet eg
lesze k is , akkor se adom fel. Sőt ha biztosan belehalnék is, akkor is folytatnám", szokta mondan I. S mindezt nem annyira a szat ort . a vigasztaló megvil ágosodás mlatt. hanem egyedül azért, mert ez a Buddhához veze tő út."
M ind a buddhizmus, mind a hindu izmus tele van il yen és hasonló példákkal.
Ramakrisna pl. bIztosra vesz i, hogy aki ős zintén ker est az Ist ent , az egész biztosan rá is talál. Isten szeretete és az iránta való nagy vágyakozás elég erre.
Tulajdonképpen maga lsten a vezetőn k és ir ányí tónk a Hozzá v e ze t ő úton."
Sajnálja, hogy bár anny ian sir ánkoznak feles ég, gyerm ek meg a vagyon miatt,
alig találni val akit, aki sirna az lsten ut án! Egyik t anítványának bevallotta , hogy
egyszer három napig folyton sirt, amikor különösen nagy isteni rneqvll áqos
tásban volt része."

(t
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A szanszkrit nyelvnek t öbb min t ezer szava van az lsten megjelölésére!
A jámbor hinduk megszáml álhatatlan t ízezrei szokták minden áldott reggel
elimádkozni lsten ezer nevéne k versbe szedett . Iltá nl áj át". Gandhi is könyv
nélkülmegtanulta ezt a verses imádságot, mert, úgymond . a szüntel en im ádság az Ist enhez vezető uta k egyi ke."
Gandhi egyébké nt az Igazságban látta az iste nség lényegét. Az igazságnak
nem lehet ellentmondani józan éssze l. Az at ei sta is kénytelen meghajo lni az
igazság el őtt , ha ősz inte . Ilyen értelemben viszont nem beszélhet ünk . a-t elzrnus"-ról, mivel az igazság maga az lsten ! lst en ui. ott van az at eista ate izmusában Isl Ak i Istent t agadja. az végeredményben magát az igazságot tagadja.'"
Ramakrisna szer lnt nem a vitatkozás , nem az érv ek a d önt ök, hanem egyedüi lsten szeretete és Nevének magasztalása . M inden vitatkozásnál, sőt még
19

a szent könyvek ismereténél ls töb bet ér, ha valaki tlzszer szer étettel elismétli
lsten Nevétl"
Egy brámin .apáca" mondta az akkor még fiatal Ramakrisnának: .Flam , a
világ fiai mind bolon dok. Vannak bolo ndjal a pénznek, a hírnévnek, a f ényűzés
nek. Te az lsten bolondja vagy!"" Ramakrisna később ls büszke volt erre a
címre: lsten bolondjának lenni, szent ittassággal Ot magát szomjazn i." Ez semmiképpen se szégyen, sőt Inkább nyereség: az Istenkeresőknek ls, meg azok
számára ls, akiket erek szeretnek. Mert az Istenszeretők tudnak csak igazán
szeretni és szolgálni. Gandhi éppen ebben a gyakorlati emberszeretetben és
a szolgálatban látja az igazi vallás próbakövét.'"
7. KRISZTUS ~S A KELET
Egy kínal szerző könyvében olvastam: Konfúcius és Buddha meg Jézus jól
megértették volna egymást, ha lett volna alkalmuk találkozni!
Ok ls, híve ik is mind abból a kútból oltották szomjukat, amelyet véger edményben maga az Atya ásott az istenkeresők szívében. Jézus maga is az atyák
ásta kútból ivott földi életében, mint ember. De az Atya Ot rendelte az ~I et
vizévé mindazok számára, akik komolyan keresik és szomjúhozzák az igazságot .
Nem véletlen, hogya keleti ember, főleg legnagyobb fiaiban, egyre szívesebben tekint Krisztus felé. Gandhi állandóan magánál hordta az Evangéliumot.
India nem egy vallásos megújítója az evangéliumok segítségével akarta újjá·
éleszteni a Védák és az Upanisádok gyújtotta szent lángot India milliós tömegeinek a szivében (így pl. Ram Mohun Roy ls , t 1833). Kshub Chander Sen
meg nem habozik kijelenteni: egyedül Krisztus képes békéb en egyesiteni Európa és Azsia népeit önfeláldozó megbocsátásával."
Ramakrisna, akit sokan az Ist enség Inkarnációjának tartanak (bár ő maga
t il takozott a legerélyesebben ellene), valósággal elragadtatásba esett. mikor
egyszer a Szent Szüzet és a Gyermek Jézust ábrázoló képet látott. Krisztu s
egészen hatalm ába kerítette. Hangot vélt hallani: . nézd csak, szemléld ezt a
Krisztust, aki Szíve vérét ontotta a Világ rneqvált ás áért, és tenger szenvedést
állott kl az emberek Iránti ezeretetből. O a Mester, egy az örök Istennel. Ez a
Jézus a megtestesült Szeretet.""
Még sok az alaktalan , sok a zavaros, sok a hamis az emberiség vallásaiban,
istenképében (a keresztényekét ls beleszá mítva). De a forrongó salakban tagad.
hatat lanul ott csill og a színara ny ls. A zavaros vizek mélyén Igazgyöngyök
rejlenek.• És lsten Lelk e lebeg a vizek felett . . . "
Egy bizonyos: India névt elen szentjei, a Védák , az Upanisádok, valam int
Buddha és nem utolsó sorban Jézus, olyan kérdéseket vetettek fel, olyan le.
hetőségeknek tárták kl kapuit az igazságot kereső, üdvösség re áhító emberi.
ség előtt , amelyeket nem szabad, nem lehet büntetlenüllgnoráln!, s mind a mai
napig foglalkoztatják az emberiség legnagyobbjait.•MI a mindenség oka? Honnan jöttünk? Miért élünk? Hol fogunk végre nyugalomra t alálni? ... Az Idő,
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a tér, a törvények, a véletlen, az anyag, az ő s e n erqt a, értelem (vagy nevezzük
ahogy akarjuk): ezek se egyenként, se együttvéve nem lehetn ek a rnlndenség elégséges okai. hiszen már okozott dolgokkal állun k szemben!" Ezek
a súlyos kijelentések ott vannak már az Upanisádok ő sr é g i szövegeiben. Már
akkor is voltak, .aklk kardoskodtak amellett, hogyelőszőr még nem volt semmi" (tehát lsten se) .• De hát hogy származhat valami a Semm ib ől, vagyis
abból, ami nincs? Kezdetben volt az Egyetlen Lé t e z ő . Tőle van m inden, ami létezik:"
De ez rnéq nem a végállomás, nem a végső Ismeret . Nem az a kinyilatkoz.
t átás csúcspontja, hogy van, kell lenni Valakinek vagy Valaminek, hanem hogy
ez a Valaki maga a Szeretet , mint ahogy János apostol első levelében olvassuk
(lJn 4,9.16). Ez a szerétet pedig Jézusban lett nyilvánvalóvá a legfényesebben. S mintha tényleg e felé a szeretet felé konvergálnának a n129Y vallások
komoly lstenkeresői. Egyenlőre még csak tétován , tapogatódzva , meg-megállva
az úton , egymást se Ismerve még eléggé, sőt nem egy esetben gyanakvó tartózkodással nézve a másikra.
lsten azonban Ismeri az Ct keresőket. C tudja már, ki az C Igaz hlve, Ismeretlenb en ls (vö . Csel. 18,10). Sokkal nagyobb számmal vannak az Ilyen istenh ivők, I ste nke re s ő k a keleti vallásokban (és bizony ára máshol ls) mint a stat iszt ikai kimutatásokból vagy a tudományos értekezésekből elő ötllk.
Buddha állítólag fogadalmat tett, hogy addig nem akar bemenni a Nirván ába, amig csak egy s z envedő, megváltatlan ember ls lesz a föld ön. Példájára
számtal an azoknak a szente knek a száma a buddhizmus történetében, akik hasonló .fogadalomm al· prób ált ák siettetni az emb erek üdvözül és ét." Jézus is
vállalta az Is tentől való elhagyatottság ktnos szenvedését a Kálvár ián. Ez megint
egy olyan t itok, ami szorosabbra fúzl össze kelet és nyugat nagy istenkeresóInek tábo rát.
őket,

Toynbee jósl ata szerint eljön az i d ő , amik or minden egyéb tövises kérdés,
párbes zéd második és harm adik helyre fog szoruln i a l egfő bb , a l eg s ürgő sebb
dlalóqus mögött: ti. a kereszténység és a buddhizmus (s hozzátehetj ük: általában az igaz I stenkeresők) közti dialógus mögött. I:s kl tudja, hátha éppen
ettól függ majd az ember iség jövője és boldogsága?
Felhasznált Irodalom: Hindu izmus: Rellglous Hindu ism , by Jesuit Schola rs, St. Paul
RH) - Konfu clanlzmus: Julia
Publications, Allahabad , 1964', p.340 (jegyzetben
Chlng, Confuclanlsm and Christianity, K6dansha International. T6ky6, New York , Inst itut of Oriental Stud ies, Sophia University, T6ky6 1977, p.234 ( = Ch) - Nirvána : Raymond Panlkkar, Nlrvana and the Awareness of the Absolute (In: The God Experlence,
Ed. by J. P. Whelan) Newman Press, N. Y. Paramus, Toronto 1971 , p.263 (= P) Ramakrisna : Solange Lemaltre, Ramakrlshna et la vita llté de I'h lndulsme . Maitres Spi.
rltuels Nr. 18, 1959, p.187 ( = R) - The Great As lan Rellglons . An Anthology. (By
Wlng-tslt Chan etc .) The McM lll an Company, London 1969, p.412 ( = GAR) - Tao:
Béky Gellért: Ole Welt des Tao, K. Alber Verlag , Freiburg /München 1972, p. 253 (= B1)
- Tao, the Unknown, ln . Saplentla·, The Elchl University Review, 1977/11, pp. 33-49,
Osaka (= B2) - Upanisádok: The Upanlsh ads, Breath of the Eternal. A Mentor Book,
1957, p.128 ( = U)

=
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Békés Gellért
..NY UGTALA N A MI SZIVONK . . . "

Az Ist enkeresés lélektani eleme l
lsten keresésének gyökere az emberbe n
Szent Ago ston immár kl assziku ssá vált vallom ása: . Magadnak teremtettél
mlnket . Isten em, és nyugtalan a ml szívün k, amíg teb enned mey nem nyuqszlk " - pont osan kif ejezi a hagyományo s keresztény meggyózódést : az ernbernek Teremtójétól beléoltott természetes hajl ama, hogy keresse teremtó
Isten ét . De ezek a szavak nemc sak a Biblia bölcsességén növekedett emb er
meggyóz ódését fejezik ki. Egyetemes érvényű vox h u m a n a , lsten keresésének örök emberi hangja szólal meg bennük. Az a hang, amely a plqmeusok nyelvén őrz ött kókorszakbeli imáktól az Upanisádok elragadott lstenszerelméig szüntelen fölhangzik az ember vallási történetében . a Bibliában
ped ig a zsoltáros és a próféták. végül az újszövetség i istenkeresók ajk án
szólal meg a maga teljes t isztaságában .
M it fejeznek ki ezek az ágost oni szavak? Lényegében azt a meggyózódés t.
hogy az ember egész szem ély ! mivoltában Istentói való . s ezért - mint lsten
képe és hasonlós áqa - természete szerint arra rendelt. hogy Istenben találja
meg személyi léte vég só és teljes értelmét és célját. Isten keresése , mint
vallás tö rténeti tény. voltaképpen nem más. mint ennek az eredeti Isten re
rend eltség nek megnyilvánulása és valóra válása az ember történeti létében
és egyén i életében .
Nyilvánvaló. hogy az ember arra js képes, hogy ne törödj ék ezzel a természetes hajl amával , sót el ls tudja hall gattatni lelkiismerete szavát , képes meg
is ta qadnl ist enkeresó nyugtalanságát. Ezzel azonban hajlama. ha el ls satnyu l.
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még nem vész el. A kegyelem pillanatában. amikor lsten valam iképp en megszólitja, újra életre kel és újabb keresésére Indí tja. Keresztény meggyőző d é s ,
hogy ez a szellemi természetéből eredő és lsten keresé sére indí tó haj lama a
vallás gyöke re az ember lelkében.
Ezzel szemben azok, akik a vallás eredetét és lelki gyökere it m erőben fe j.
alapon kutatják, általában Idealistának ítél ik ezt a meggy ő z őd é st és
. tudománytalanságára· hivatkozva elutasítják. Szerintük a pr im itív ember
nem kereshette az Istent, mert ahhoz valam iképpen ismerni e kel lett volna öt,
erre pedig képtelen volt. Ezért a vallás gyökerét nem valami vallási elemb en.
lsten hitében kell keresni. hanem a pr imitív ember babonás tudatlans ágá·
ban: az ismeretlen. titokzatos és képzeletében megszemélyes ített t ermés zeti
erőktől való félelmében .
lődéstanl

Újabb antropológiai kutatások alapján azonban az a vélem ény alakul ki a
tudósok kör ében. hogy ha a prim itív félelemnek van is szerep e a vall ás klalakulásában, valódi gyökerét másutt kell keresn I. A figyelem ma főleg arra a
sajátos en.berí képességre Irányul, ami az emberi é rde k lő d és be n. kérdez ésben és keresésben nyilvánul meg. A fejlődésnek meröben biofizikai felfoq ás ával szemben ma egyre jobban érvényesül ennek a lélekt ani jelenségnek a [elentősége, mert benne látják az emberi fejlődés sajátos indít ékát és mozgató
erejét. Jellemző ugyanis. hogy az ember ö s z t ö n s z e rű e n arra t öreksz ik. hogy
megismerje környezetét: a világot. amelyben él. embertá rsait. akikkel együtt
él. s nem utolsósorban önmagát. aki mindezt meg is éli. S minderre nemc sak
természetes érdekl ődése és tud ásvágya inditja , hanem az a szint én ösztö nszerű törekvése is, hogy környezetét megismerve , élő kapcsolatba kerü ljön
v ele. fő l eg hogy közösségben érezze magát embertársaival , s ezzel egyéni
életében is gazdagodj ék. Ebben a szellem i nyíltságban és kiegészülésre t örekvés ben kell keresni az ember fejl6d ésének gyökerét.
De mi köze mindennek a vall áshoz és az ist enkeres éshez? Nem kevesebb,
rnlnt az, hogya vall ás lél ektani gyökerét is ebben az irányban kell keresn ünk.
M eglepő ugyanis, hogy az ember nem elégszik meg körny ezet ének a rneq ísmerésével. Kérdései nem torpannak meg a tapasztalati v il ág határain. Az ernber tov ább kérdez. S kérdései nemcsak sz ámukban . mennyiségükben szaporodnak. M inő s é g ü k is változ ik: a felsz in ről egyre mély ebbre hatoln ak. Honnan
a vil ág? Honnan ez a sok örömet, de még több veszélyt rejtő él et ? M ire való
a küzdelem és a szenvedés? Miért a halál? Egyálta lán mi az érte lme az egész
emberi létne k? Az ember kérdezésének és keres ésének pontosan azért van
köze a vall áshoz, mert a ké rdező és kereső ember képes elju t ni a lét végső
kérdéseihez , s ezek elkerül het et lenü l fölvetik benne a kér dést I s t en rő l.
A pozit iv ista tudományos gondolkodás itt érthetően megáll jt parancso l. EI.
ismeri ugyan az emberi kérdezé s jogosultságát és hasznos voltát . de [oqtalannak és ves zélyesnek m inősí t i , ha kérdéseivei az ember túllépi t apasztalati
világának határa it. A pozitivista gondolkodó attól ta rt . hogy a tapasztalati ha-
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tárok at meghaladó kér déseivei az ember kiszabadu l a józan ész e llenő rzé se
alól és a képzelet ködös világába téved. Különben ls Freuddal azt t art ja, hogy
az élet magasabb rendú értelmének és értékeinek a keresése neurotikus jelenség: a ki nem elégített és elnyom ott IIbldo álcázott megnyilvánulása. Az ernbernek a végső kérdések vonalá n is meg kell elégednie azzal, amit a tudomány ma mondani tud, különben az öncsalás veszélyes útjára téved.

Az újabb antro pológiai kutatás azonban rem elégszik meg ezzel a pozitiv ista
válasszal. Ennek oka nemcsak elvi: az, hogya kereső ember kérdései nek nincs
jogunk határt szabnI. A gyakorlati ok: jelentős léle ktani megfi gyelések ma
arról tanúskodnak, hogy nem az élet értelmének a keresése neurot ikus [e lenség, hanem éppen fordítva, az okoz neurózist, ha az ember nem látja életének
értelmét. Am ha következetesen gondolkodunk, csak akko r van i g a z i ért elme az életnek, ha v é g s ő értelme ls van, ami nyil vánval óan megh aladja a
rneröben e"i1ágl feladatokat és célokat. Az élet végső vall ási értelm ét te hát
nincs jogunk eleve kizárni az értelemke resés hori zontjából.

Ml ndebböl érthető, hogy az élet értelmére irány uló keresésnek döntő szerepe van az lsten keresésében .•Vallásosnak lenni - mondj a Til l ich - annyit
jelent, mint szenvedélyesen fölvetni a kérdést: ml egzlsztenciá nk értelme?"
Ezért a következőkben először összefoqlalj uk, mit rnond erről a újabb lélektani
kutatás, hogy aztán levonhassuk az iste nkeresésre vonatkozó következményeket.
Az élet értelmének keresése
. Das Leiden am slnnlosen Leben - Szenvedés az élet értelmetlensége
rnlatt " - ez a címe V. E. Frankl orvos- pszichológus egy nem nagy terjedelmú,
de annál súlyosabb mondanlvalójú könyvének. Frankl hosszú évek pszlchoterápiai tapasztalatait - sajátjait és követóléit - gyújti össze ebben a könyvben. Tét ele lényegében az, hogy egy újfajta neurózis jelentkezik a mal em ber
életében : sokan, főleg fiatalok ma azért szenvednek, mert úgy érzik , hogy életük értelmetlen .
A következő sorokat egy amerikai diák levelé bő l idézi Frank l: .ltt Arner lk ában a korombell fiatalok , akik körülvesznek, kéts égbe esetten keresik életük
ér telmét. Egyik legjobb barátom nemrég azért halt meg (értsd : azért lett öngyil kos) , mert semmiféle értelmét sem látt a életének: Frankl megjegyzi, hogy
ezt a megállapítást egészen általános érvé nyúnek kell tek intenünk. Marx ista
ideológiát valló pszichológusok tanúsága éppúgy m eg e r ősít i , mi nt hagyományos
polgári gondolkodásúaké, hogy az élet értelmetlenségének gyi'trő érzése, ami
nem egyszer valóságos neurózissá fejlődik, társadalmi rendszerektől f üggetlenül, fóleg a fiatal értelmi ségiek köré ben van erősen elt erj edve. Ezek a f latalok lÍ9Y érzik, hogy valóságo s egzisztenciális vákuum ban élnek , s ez az élet
hiábavalóságának kínzó tapasztalatát kelti bennük . Olyan frusztrác iórói van Itt
szó, ami tudatuk gyökeréig hat .
~4

Honnan ez az egzisztenciális vákuum és frusztráció? Frankl válasza rövid
és találó: .Az állattal szemben az embernek semmiféle ösztöne sem jelzi, hogy
mit kell szükségszerüen tennie (was muss er tun) , és a tegnapi emberrel ellen.
tétben a mal embernek semmiféle hagyomány sem mondja meg, hogy mit kell
:<ötelességból tennie (was soll er tun) , Nos, mivel sem azt nem tudja, mit kell
szükségszerüen tennie, sem azt, hogy mit kell kötelességból tennie, gyakran
már azt sem tudja, hogy voltaképpen mit is akar. Ezért vagy csak azt teszi.
amit a többiek tesznek, - ez a konforrntzrnus: vagy pedig azt, amit mások
követelnek tóle, - ez a totalitarizmus." (13.0.l
Frankl úgy látja, hogy pontosan ez a szellemi tájékozatlans ágból származó
bizonytalanság az, ami megakadályozza az élet értelmének a fellsmer ését és végül is neurotikus zavarokat okoz. A tájékozatlan és bizonytalan ember
ugyanis, személyi állásfoglalásra képtelenül, vagy szolgamódra alkalmazkodik
környezetéhez és konformista lesz, vagy pedig tehetetlenül aláveti magát mások erőszakos hatalmaskodásának és a különféle totalitarlzmusok valamelyikének lesz áldozata. Mindkét esetben elóbb-utóbb összeütközésbe kerül önmagával. Ez a konfliktus azonban nem p s y c h o g e n , vagyis nem ösztönös
pszichofizikai törekvéseknek az intézményes erkölcsI renddel való összeütközéséből ered, mint azok a konfliktusok. amelyek a szoros értelemben vett neurózisokat okozzák. Itt n o o g e n, vagyis értelmi eredetű konfl iktusokról van
szö, amelyek ért ékít életek ütközéséból származnak, és az ember lel kllsmeretében okoznak feszültséget. Az ilyen természet ű konfliktusokból is származhat
neurózis.
belső

~rdekes megfigyelni, hogyan reagál a fiatals ág jórésze erre a pszichés
veszélyre. Amerikai egyetemeken végzett statisztikai kutat ások szerint a dlákok 70 százalékig menő jelentós része abban látja élete célját, . hogy valamíféle világnézetet alakítson kl önmagának. ami értelmessé teszi életét" . Frankl
ezt a törekvést •Wille zum Sinn" -nek nevezi , és ebben látja az ember egyik
legsajátosabb igényének megnyilvánulását. Ha ez az igény kielég ltetlen marad,
akkor a fiatal ember, de sokszor az Idósebbis, .pötlékok" után néz, ami lehet
kábítöszer vagy szex, er őszak másokkal szemben, vagy éppenséggel öngyil.
kosság.

Ez lnd ította Franklt arra, hogy logoterápia néven egy újfajta pszichikai
gyógykezelést dolgozzon ki, amelynek célja éppen az, hogy fölébressze és
tudatosttsa az emberben élete konkrét értelmét. Voltaképpen a pszichiáter
vezetésével a betegnek magának kell fölfedezn ie, hogy tulajdon hajlamainak
megfelelóen és sajátos életkörülményei közt mi ez a konkrét értelem. Itt ne
gondoljunk mindjárt a végsó vallási értelmezésre. A logoterápia pszichés gyógy.
kezelés. nem lelki üdvözltés. Célja nem az, hogy Istenhez vezessen, hanem
hogy beteget gyógyItson. Abból a meggondolásból Indul ki, hogy minden ernber. hivő vagy hitetlen. müveltségi fokától függetleniji, képes arra. hogy konkrét helyzetében megtalálja életének értelmét. s ezzel létezése belső tartaimát
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és egyensúl yát. De ha nem is célja a végsó vall ási ért elem ker esése . akarvaakaratlan megnyitja a kereső ember előtt létének tr anszcendens táv latát .
Az újabb léle ktan i kutatásokból t ehát levonhatjuk a köve tkeztet ést : az ernbernek természetes igénye és lelk i egészségének is d önt ő felt ét ele. ;-;" ~IY
értelmé t lássa élet ének .
Istenkeresés: szellemi nyíltság lsten felé

Az élet érte lmének emberi igénye döntó szerepet ját szik ls te n keres és ében. Hely esen j egyzi meg Wittgenstein : . Jst enben hi nni annyit jelent. mint
belátni azt , hogy életü nknek értelme van." Az értelem igénye ugyanis arról
t anúskodik. hogy az embe r szellemileg nyílt lény. aki termés zete szerint keresi tulajdon fejlőd és ének út ját : törekszik képességeinek k ifejtésér e. a te ljesebb emberi létre . De ehhez a megállapításhoz rnlndjárt hozzá kell f ű z n ü n k .
hogy az ember szubjektív ny íltsága te rmésze ténél fogva t árgyi vona t ko z ás ü.
és a személyétól független valós ágra , a világra irányul. Az ember ö szt ö n s ze r űen
tudja. hogy létezne k valóságos k ülső értékek . amelyek fejlőd ését szolg álj ák.
tör ekvéseit kiel égít ik, szóval ér te lmet adnak életé nek. Ez nyilv án nem zárja
ki annak lehet öségét. hogy egyéb okokból kés óbb taga dni is tud ja. hogy b ármi nek értelme volna az életben .
De maradjunk annál a ténynél , hogy az ember valamiképpen, bizonyos ösztö nös megérzéssel tudja. hogy életének értelme van . Nem kér deznénk és nem
keresnénk él etün k értelmét. ha nem sejten énk. hogy amit keres ün k, az va l óban lé tezik . Ma az ismeret elmél et nek szinte közhelye. hogy lét ezik bizo nyos
e I ó z e t e s t u d á s , ami a valós ág megtapaszt alásából származó kö zve tlen ismer et. valami fél e intuitív megl át ás. Ném et szaknyelve n ezt a •v orve rst i:i ndnis' szóval fe je zik ki. Ilyen ismeret e van a gyermeknek a világról és tu lajdon szem ély érö l. mi elót t még igazában megért ené valós águkat .
Az ember szellem i nyfltsága tehát ebb en az összef üggésben kettót jelent :
szubjektív képességet arra . hogy éle te értelmét kere sse. másfel ól e lő 
zetes tárg yi tudást, még ha sejtésszerú is az, hogy az életn ek ért elm e van.
Zahrnttal úgy lehet leirn i ezt a szellem i ny flts ágot, mint bizalmat abban, hogy
amit kérdezek, arra válas zt kapok, amit keresek, azt meg is t alálom . Ez a blzalom természete szertnt dinamikus j ell egú: szüntelen arra indí t, hogya kapott
válas zból új kérdést formáljak , s amit megtaláltam , az újabb keresésem klinduló pontja legyen. Ebból ad inam ikából t űnlk ki legv il ágosabban, hogy az
ember lény egében t r a n s c e n d e n t i a s u i : önm aga megh aladására, f elülmúl ására képes lény. S főleg azért, me rt ez a dinami ka végső fok on a t eljesség és a tökéle t esség igényével jelentk ezik: nem hagy megnyugodn i addig ,
amig meg nem kaptam a végső választ, amíg meg nem .tal áltam életem telj es
értelmét.
egyfelől

Nos, az istenkeresés voltaképpen nem más , mi nt az embernek ez a szelleml ny fltsága, amik or léte tökéletességét keresve kérdésével az éle t végsó
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és teljes értelme felé fordu l. Transzcendens képessége alanyi teki ntetbe n eb.
ben a törekvésében nyilvánul meg a maga teljességében. De ennek a képességnek tárgyi t ekint etben is megvan a maga megfel el ő j e . Nem keresnénk
ugyanis életünk végső és teljes értelmét, ha valam iképpen nem sej t enénk.
hogy ez az értelem valóban létezik, s olyan fokban létez ik, hogy ő minden lét ező forrása és hordozója, mi pedig , mint az ő teremtm énye i, benne élünk, rnoz.
gunk és vagyunk " . (Csel 17,28J
Nem tudnám jobban kifejezni ezt, mint azokkal a szavakkal, ami ket er rő l
Istenkeresés c. könyvemben írtam: . M indez vége redményben annyit jelent,
hogy az ember minden tudatos gondolkodását megelőz ően , még ha hom ályosan és sejtésszerúen is, de m á r t u d Istenről. Létén ek végső kérdés eiben valam iképpen már jelen van az lsten. Tud róla , nem mint kérdéseire öne rej ébő l
adott világos válaszról. hanem mint a válaszna k, - a valódi, te lj es és v éqleges ist eni válasznak belső igényérő l. Ez az igény, mint sejt éssze r ű tudat ,
mlnt ; Vorverstándnts " . tanúsítja az ember gondolkodásának és érzésvilá gának
nyíltságát a transzcendencia felé , és t ranszcendens irá nyt ad érzéseinek és
gondolkodásának. Végeredményb en ez a t ranszcendens nyíltsága és irá nyított·
sága tesz i képessé az embert arra , hogy keresse az Ist ent : •

*

*

Befejezésül még csak egy rövid, de lényeges megáll apít ást : az ember nem
keresné az Istent, ha lsten nem keresné az embe rt . Isten mege lőz mi nket
szeretetével : ő e l b b szeret minket, mlnt mi ő t. Ez nemcs ak a krls ztusl.
sőt az egész bibliai kinyilatkoztatás gyökeres igazsága és üd vö z í tő örömhíre .
hanem olyan létrend i tény , ami szükségk éppen követ kezik l sten iste ni rnlvolt ából. Az ember akkor lesz igazában h iv ő és is t e nkereső, amikor r ájön arra. hogy
akit keres, az örökt ől fo gva szeret i és ker esi őt. Az ember azért iste nker eső,
mert az lsten emberkeres ő : ő maga a Szeret et. tS a szívünk azért nyugtalan,
mert ó magának t ere mtett minket . Bórcsak - József Atti lóval - .tetten érnénk őt a szívünkben " .
ö

Szabó Ferenc

A MAI EMBER ISTENKERESt:SE
. Nern keresnél , ha már meg nem talált ól volna" (PascalJ
Pár éwel ezelőtt Chr istian Chabanis közzétett egy már a c ímével is rneqkönyvet : . Léteztk lsten? Nem : (Dieu exlst e-t-Il? Non. Fayard, Paris

hökkentő

• I s t e n k e r e s é s , 2. kiadás, Róma 1978, 76. o. Ennek az írásnak alapgondolat alt
ott részletesebben kifejtettem. (Kapható a szerz önél : Piazza Cavalieri di Malta 5.
1-00153 Roma. Szerk .)
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1973.) Mintegy húsz hitetlen vallomását gyújtötte össze a kötetben . Tudósok,
politikusok, írók nyilatkoznak szabadon az lsten-kérd ésről .
A drámaíró lonesco elmondja, hogy vallásos nevelés nélkül nótt fel , de
tizenhét éves korában volt egy pillanat, amikor biztosra vette lsten l ét ét, és
ez a bizonyosság túláradó örömmel töltötte el. Ez az élmény lassan eltúnt. de
úgy harminc éves kora körül Ismét feléledt.• Megkíséreltem akkor egészen
vallásos módon elnl, sót a böjtnek adtam magam, imádkoztam, igyekeztem
minél Inkább lsten közelében élni .. . Azt hiszem, meglehetósen rnessze
vagy magasra jutottam. De nem elég messze, mivel egy adott pillanatban igen
nagy sajnálatot éreztem a földi világ, a földi élet elvesztése rnlatt, Valóban
az volt a benyomásom. hogy elhagyom ezt a világot. Majd a sajnálkozás olyan
nagy lett, hogy elkezdtem ingadozni közötte és a világ elhagyásának akarata
között, egészen addig , hogy egyszercsak a sajn álkozás volt nagyobb. Akkor
úgy éreztem, hogy visszazuhantam: lonesco ezt az élményét transzponálta
"A kötelesség áldozatai" c. darabjának egyik jelenetébe is.
Az Ismert biológus, J. Rostand kijelenti, hogy megszállottja, .ha nem is
Istennek, legalább az lsten hiányának: Ateizmusa se nem derús, se nem
ujjongó, se nem megelégedett.•A seb mindig újra felszakad: IOlesen bírálja
J. Monod szclentizmusát. A •Véletlen és szükségszerúség" c. híres múról ezeket Irja: .Jacques Monod könyve, amelyról annyit beszéltek, jól megIrt, csinos
könyv, de nem értem sem a lelkesedést, sem a botrányt, amit kiváltott. Ez a
könyv nem hoz semmi újat filozófiai síkon. Felújftja a régi szcientista tézist,
amelyet tizenkét éves koromban vallottam, csupán egy kicsit módos It ja a rnolekuláris biológia újabb eredményeivel. mivelhogy a molekulák véletlenéról
van szó. Ez nem más, mint Démokritosz vagy Darwin. vagy ami tetszik: nem
hoz semmi újat."
A strukturalista C. Lévi-Strauss az élet értelme és az istenhit kapcsolatát
elemzi. .Ha azt kérdezite k tólem, mi a létezés értelme, azt válaszolom , hogy
nincs értelme: Lévi-Strauss múvelben ls hangoztatja ezt, és így természetszerúen szembe kerül az emberi faj halálának gondolatával. .Ha az el·só emberszabású majmok négy vagy öt millió évvel ezelőtt jelentek ls meg, ez nem
nagy idő abban a világban , amelynek korát legalább milliárd években kell mérnünk, feltéve, hogy egyáltalán volt kezdete. Valószlnú, hogya világ nem fog
mindig léteznI. Tehát mindazok a problémák, amelyeket felvetünk, egy napon
nem léteznek többé, minthogy nem lesz többé öntudat, amely felvesse őket:

• • •
Ime egy kis Izelítő néhány mal író és gondolkodó vallomásából. Altalában
ateistának vallják magukat. Egyesek nyugdtan berendezkednek ebben ; f ilozófiailag is Igazolni próbálják magatartásukat. Másokban még él az eltúnt hit
nosztalqlája, esetleg kínlódnak ls azért, hogy többé nem tudnak hinni. Van
olyan is, aki megkérdőjelezi az Istenhit hasznosságát, Illetve azt a probl érn át
veti feJ, hogy vajon a kereszténység nem von-e el a földi feladatoktól. A tudó-
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sok egy része már túljutott a szcientizmuson: abszurdnak tartja azt, hogy egy
tudományág, pl. a biológia .kimutatja" a vallásos hit értelmetlenséqét. A tudomány mint olyan nem adhat választ a végső kérdésekre. Az Istenkérdés a metafizika és a teológia birodalmába tartozik.
De manapság a keresztény filozófusok kör ében ls bizalmatlanság uralkodik
az ész lehetőségeivel szemben. Altalában a tapasztalatra hivatkoznak. (.Isten
létezik, találkoztam vele!" - vallja Frossard.) M. Clavel, akit leterített a
kegyelem villámfénye, hevesen kikel minden filozófiai .igazolás" ellen. H. Küng
is, nemrég megjelent könyvében (.Létezik lsten?") valami bízalom-hit felé
hajlik.
A mai ateizmus keresztény környezetben született. Sajátossága - Gabriel
Marcel megfigyelése szerint - az, hogy metafizikai lázadás a keresztény lsten
(a személyes, teremtő és üdvözítő lsten) ellen, éspedlq valami humanizmus
nevében. Marx vagy Sartre (Nietzsche nyomán) az ember nevében lázad lsten
ellen. Végső soron ez az lstentaqad ás .opnon", választás, szabad döntés ered.
ménye. .Az ember számára az ember a legfőbb lény" (Marx) .•Semmi más,
csak a föld" (Nietzsche). Mindkettő közös vonása a teljes evilágiság, .terrénisme" , Teilhard szavával.
Az egzisztencializmus ateista válfaja is a teljes evilágiságot vallja, és a
emberi szabadság nevében tiltakozik az isteneszme ellen. Mégis világszemlélete tragikusabb . Tudja, hogy halálra vagyunk ítélve, és ez a tény
abszurddá, értelmetlenné teszi a létet.•Abszurd az, hogy születtünk, abszurd
az, hogy meghalunk" (Sartre). Sartre annak idején örömmel üdvözölte Camus-t,
a humanista lázadót, aki azt hirdette, hogy .vlssza kell hódítanunk minden
perc létezést a jövendő haláltól" . De aztán rádöbbent arra, hogy az evilági
létezés, még ha a teremtő szabadsággal értelmet adunk is neki , még nem az
örök élet. Világnézete cs ődjéről megdöbbentő szavakat olvashatunk a .Szavak" c. önéletrajzi írásában. Politikai cselekvésre biztat ugyan, de meg van
győződve arról, hogya politikai hatalom nem hoz üdvöt és nem oldja meg az
emberi kérdést. Mert akár ez a cselekvés, akár a pótlékként szolgáló irodalmi
alkotás .az idegbetegség és az abszolútum képeinek égisze alatt áll, amelyeknek nem áldozhat a halandó szkepticizmus nélkül."
teremtő

J. P. Sartre, aki irodalmi alkotásaiban és filozófiai írásaiban annyit viaskodott Istennel, míg végre Igazán ateistának mondhatta magát (.Kegyetlenül nehéz és hosszú lejáratú feladat atelst ává lenni . . . " - vallotta a Szavak-ban),
nagy éleslátással írta Glde hitetlenségének elemzésekor: .Nern hiszem, hogy
ma egyetlen hivő is szent Bonaventúra vagy szent Anzelm érvei alapján lett
keresztény: de nem gondolom azt sem, hogy akárcsak egy hitetlen is az allenkező érvek alapján fordult volna el a kereszténységtől. Az lsten-probléma ernberl probléma: az embereknek egymás közti viszonyát érinti; olyan teljes
probléma, amelyre megoldást mindenki egész életével ad, és ez a megoldás
azt a magatartást tükrözi, amelyet kl-kl a többi emberrel és önmagával szemben szabadon választott."
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Az lsten megismerése követeli el ismerését, vagyis Istent csak az ismerheti meg, aki megtér. Egész életünket elkötelező aktusról, szabad döntésről
van szö. bár ez a döntés nem az irracionálisba való beugrás , hiszen értelmes
indítékok ösztönöznek az lsten mellett való döntésre.
G. Marcellel hangsúlyoznunk kell, hogy lsten állítása vagy tagadása nem
"probléma", hanem m i s z t é r i um . A probléma előttem van, objektiválható , megoldható, nem okvetlenül érinti személyes létemet. A titok elválaszthatatlan a személytől, nem a birtoklás ("avoi r") , hanem a lét ("etre" ) síkján
helyezkedik el. Isten a titok birodalmába tartozik; az or kereső embert egzisztenciális állásfoglalásra szólítja . A lét misztériumának konkrét megközelítésekor befelé fordulásra, megtérésre van szükségem. A hamis evidenciákon,
a jól definiálható problémákon túl ez az út a mélységben (vagy a magasságban), az intenzitásban jelent előrehaladást. Az, AKI VAN, minden létezőben
jelen van, benne van minden értelmi és akarati tevékenységben b u r k o I t a n ; csak fel kell ismernem jelenlétét és el kell ismernem. Bele kell egyeznem alétezésbe; létemet úgy kell elfogadnom , mlnt a Létteljesség ajándékát.
Csak a Titok elismerésével - a megtéréssel - juthatok el ahhoz a meggyőzö
déshez, hogy az Abszolútum = Szeretet. Persze, itt már a Jézus Krisztusban
hozott kinyilatkoztatás segit. A hit révén ismerem fel , hogy létem forrása a
Szeretet, és a hitben tárulok ki üdvözítő Istenünk emberszeretetének , amely
Jézus Krisztusban jelent meg.
"Az lsten-probléma emberi probléma" , mondotta Sartre . Rendben van, ezt
lehet helyesen is érteni. De akkor a Zsinattal azt kérdezzük : Mi is az ember?
t:s ha a kérdés mélyére nézünk, rájöv ünk arra, hogy azonos a másik kérdéssel:
Kicsoda lsten? Ha az ember létéről, rntvoltáröl akarunk valami alapvetőt megrudnl, szükségképpen az Abszolútumhoz érkezünk . Ha igaz az, amit Pascal
mondott: .L'hornme passe infiniment l'homrne" , az ember végtelenül túlmutat
önmagán, akkor az emberi titok kutatása során az lsten misztériumára nyitunk
rá. A reflexióban rájövök arra, hogy létem nem puszta objektív adottság; létem
nem azonos az életemmel. Biológiai életem ugyan adottság, de létemet magam teremtem szabadon a természetes adottságokból kiindulva. Ha tárgyilagos vagyok, azt is elismerem, hogya Végtelentől függök és Istenhez vagyok
rendelve . Mert igazságszomjam és szeretetvágyam csak a Végtelenben tud
kielégülni. Isten nélkül csonka maradok, és önmagamat nem értem igazán, ha
föl nem fedezem és el nem ismerem, hogya létet Mástól kaptam .
Az ember végeredményben akkor ismeri meg magát igazságban, ha elismeri. hogy - mint minden adottság - léte is adomány, a végtelen Szeret et
ajándéka . Vagyis ha ráismer - Jézus Krisztus kinyilatkoztatása révén - .Isten
filantrópiá]ára ", emberszeretetére (Tit 3,4). Jézus nyilatkoztatja ki egyszersmind az lsten atyai jóságát és az ember méltóságát. . Sze retett engem, és önmagát adta értem" (Gal 2,20) : Szent Pál megélte, hogy a Szeretet-Istennek
köszöni létét, üdvösséqét, Végeredményben a Kereszt nyil atkoztatja ki a hivő
nek azt, hogy ls ten sebezhető , irgalmas szivú, leereszkedö Jóság. Ellentétben
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minden filozófiai várakozással, vagy pontosabban: túl az értelem er ölköd és én.
amely - Sertillanges szép szavaival - .nyilakat lövöldöz a csíllaqok felé",
lsten nem az Olümposzon trónoló, mozdulatlan Abszolútum, hanem atyai, sőt
anyai szívvel szeret ö Valaki. Nem mintha az Abszol útum vágya hiábavaló lenne; nem mintha a helyes metafizika nem tudná érvényesen igazolni szellemi
mivoltunk dinamizmusának valóságaiapját; de Jézus Krls ztu s Istenének arca
van, szíve van .
•Ábrahám, Izsák, Jákob és Jézus Krisztus Istene" (Pascal) ugyanaz, mint
aki felé értelmünk és szívünk nyugtalansága hajt bennünket . De a keresztre
feszített és feltámadt Krisztus fényében felismerem - a Lélek erejében - .
hogy az lsten Szeretet (Un 4,14-16).
A Teremtő teleszórta a világot isteni tökéletességeinek visszfényeivel. Az
ember a .szötlan kinyilatkoztatásból" is megsejtheti az Alkotó nagyságát és
szépségét. .Egek hirdetik lsten dicsőségét .. . " Onlelkébe tekintve is megpillanthatja homályosan lsten .képm ását", a lelkiismeret szava által meghallhatja hívását. Kant. aki - állítólag - végleges csapást mért a metafizikai
istenérvekre (ez nem így van, de most nem foglalkozunk vele) , azt az isme rt
vallomást tette: .Két dolog tölti el egyre növekvő csodálattal a lel kemet : él
csillagos ég fölöttem és az erkölcsi törvény bennem:
De hogy az ember biztosabban rátaláljon az igazságr a, hogy könnyebben
Istenre találjon, lsten elküldte Fiát, a megtestesült Igét, aki Istenhez, az Igazsághoz vezető Ütunk lett. Isten dicsősége felragyogott Jézus Krisztus arcán .
lsten Igéje és tökéletes képmása, Jézus Krlsztus nyilatkoztatta ki végérvényesen az Atyát. •Isten Fia eljött, és érzéket adott nekünk, hogy megismerjük az
igaz Istent. Ezzel az ő igaz Fiában, Jézus Krisztusban vagyunk : ő az igaz lsten
és az örök élet" (Un 5,20).
Ez egyben azt is jelenti, hogy őri zkednünk kell a bálványoktól. Jézus Krisztus eljövetele a bálványok alkonya. A Zsinat írja a gondolkodásmód mai változásalval kapcsolatban , hogy az új viszonyok a vallási életre is kihatnak.•Az
élesedő ítélőképesség meqtisztítja azt a világ mágikus felfogásától s a még
mindig bujkáló babonáktól, egyúttal pedig megköveteli, hogy a csatlakozás a
hithez mindinkább személyes döntés legyen" (Gaudium et spes 7) . Az ember
természeténél fogva vallásos lény, mindig voltak istenei. Xenophanésztől
Marxig, Nietzschéig és Freudig (.a gyanú rnesterel", Ricoeur szerlnt] sok
qondolkodö kipellengérezte az istenhit torzulásait. A mai ateisták krltlkája is
arra figyelmezteti a hív őket , hogy tlsztlts ák meg vallásosságukat. Maga a keresztény teológia mindig hangsúlyozta a .negatfv", tisztogató-tagadó mozzanatot az istenmegismerésben . De a tagadás nem végleges : csak a tökéletlen,
emberi elképzeléseket és állításokat tagadjuk Istennel kapcsolatban, hogy az
Egészen Más misztériumát tisztán megőrizzük. •Az ateizmus lelki erő jele, de
csak egy bizonyos pontig" (Pascal) .
•Túl minden konvención - minden hazugság elvetésével - minden biztonságérzet elvesztésével - áthaladva minden tagadáson - minden bizonyosság
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összeomlásában (H. de Lubac).

egész lényünk átadásával : Igyekezzünk felfedezni Istent"

Az Isten-keresés dialektikáját M. Blondel mesterien foglalta össze szent
Bonaventúrára hivatkozva (L'Actlon 1893; Bernát : De dillgendo Deo, VII. 22):
. Mlhelyt az ember azt véll, hogy eléggé Ismeri Istent, nem Ismeri többé.
Kétségkfvül : az a pillanat, amelyben C megjelen ik az öntudatban, annyira hason1ft az örökk évalósáq.a, hogy az ember szint e fél tel jesen elköteleznl magát ;
tekintete a vill ámlásra szegeződ i k, amely még sötétebbé tesz i az éjszakát . De
a fény-árnyék keveréke állandó. Igy egyaránt megszégyenül az, aki azt képze li
be magának, hogy látja Ct, és az ls, aki azt akarja színlelnl, hogy nem Ismeri.
A túlságosan világosan látókkal szemben vallanun k kell, hogy mindabban, amit
megismerünk és akarun k, lsten megismerhetetl en és elérhetetlen marad; az
önkéntes vakokkal szemben pedig azt kell hangsúlyoznunk, hogy minden dialektikal kompli káció és hosszú tanulmány nélkül ls lsten egy szempillantás
alatt, mindenki számára és mindig közvet len bizonyosság, amely nélkül nem
létezik semmi más bizonyosság: az első világoss ág, az a nyelv , amelyet Ismerünk anélkül , hogy t anultuk volna. C az egyedüli , akit sohasem kereshetünk
hiába, de akit ugyanakkor sohasem sikerül tel jesen megtalálnunk. ,Nemo te
quaerere valet , nis i pr lus invenerit: vis igitur Invenir i, ut quaerar is; quaeri , ut
lnvenlarls: pote s autem quaeri et invenlrl, non tamen praevenlrl,' (Senki sem
kereshet Téged, hacsak elóbb már meg nem talált: azt akarod tehát, hogy
megtalá ljunk és így kere shessün k; keress ünk, hogy megtaláljunk; kereshetünk
és megtal álhatunk , de sohasem el őzhet ünk meg Téqed.l "
Az emberi élet Istenkeresés. De a kezdeményezés mindig Istentói jön.
Tóle a k e tt ős fény, amely vls szatükr özödlk a teremtményekról és amely a szel.
lem napvilágát adja. De a szív fe lkészültsé gét is lsten adja; a kegye lem tesz i
. érzékennvé" a szívet, jóllehet az embernek is szerepe van a kelló felk észültségben. Az Igazi probléma tehát nem is annyira az .Isten keres ése" - hiszen
ez a keresés kell ő fel készültség híján provo káció is lehetl - , hanem Inkább
a kezdet i kegyelemmel való együttmüködés . Olyan lelk iállapotot kell tererntenünk a kegyel emmel való együttmüködés révén, hogy tal áikozhassunk lste nnel. Az értelmi t isztázásokra szükség van, az ész értelemkeresó szerepe nem
lebecsü lendó , de a tis zta és alázatos szív alkalmas abb az lsten meq közellt és é.
re , rntnt a legdialektikusabb ész.

A szkept icizmuson túljutunk , ha megt iszt ftju k hitünket; a kétségbee sés
orvosság a a rem énység megt iszt ít ása; az embergyülölet és a lázadás orvos szere pedig a szeretet megtisztulása.

•

•

•

A .Panorama Aujou rd 'hul" c. katolikus lap pár évv el ezelőtt közvéleménykutatást végzett ezzel a kérdéssel: . Lehet-e az ember ma kere sztény?" Egy
franc ia n ö, miután szemérmesen elmondta nagy szenved és ét, amely miatt
hosszú ideig tagadta Ist ent mi nt Aty át , ezeket írta: " Ó milyen jó lett volna
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akkor, ha igazi keresztények vettek volna körül, akik segített ek vo lna abban,
hogy megértsem a szenved és j elentését. Pedig vol tak keresztény barátaink,
akik mint il yenek elkötelezték magu kat a munkahelyükön. De lassan-lassan,
mive l nem tudtak mit mond ani, egymás után mind el mene kültek . Ezzel szemben ateista baráta im megse j tették szeren csét lenségemet, és körü lve ttek ember i meleg séggel, j el enlé ttel. Végtelen gyengé dséggel , semmit se szólva . Akkor arra gondoltam, hogy ők az igazi Egyház, lst en igazi népe . Túls áqosan sokat hangsú lyo zták a keresztényekn ek, hogy szer epet kell játszan iok . A sok
vitában és össze jövetelben el fe lejtett ék a lényegeset, vagyis azt, hogy szeretn i kell, és azok mell ett kell áll ni, akik nek szüksé gük van az emb eri jelenlétre. Am ikor nem tudn ak mit mond ani, magyarázni, .tanúskodnl' . nem tudj ák,
mit tegyenek, és lábu jjhegyen tov ább állnak."
Ez a kese rú , de a szenve désben fel gyüleml ett panasz f igyelmeztetés rnlnden h ivőne k . •Nem mind az, aki ezt mondja : Uram , Uram , meg y be a mennyek
ors zágába: Továbbá a lényeges nem az, hogy .pr éd lk álluk" a szer etetet, hogy
Isten ről bes zélj ünk az embereknek, fó leg nem az, hogy .szerepet l átsszunk".
de még az sem , hogy propagandaizzel . t anúságot t eqyünk" , hanem hogy valóban szeressünk. Igy a szó igazi jelentésében tanús ágot te szünk I s t enről, aki
Szeretet. A vámosok, ut calányok megel ő zhetnek bennünket az ls t en ors zágában. A hlt és hitetlen ség választóvo nala nem az egyes embe rcsopo rtok között ,
hanern valamennyiünk szivén kere sztül húzódtk. Itt - a szívben - dől el a
sötétség és a világosság harca .
•Istent sohasem látta senki. De ha szer etjük egymást, lsten bennün k él ,
és szeretete tökéletes lesz benn ünk" (1Jn 4,12).

Joseph Ratzinge r
A HÁROMSÁGBAN EGY ISTEN

Hányszor vetettünk már keresztet a három ságban egy ls t en nevében , anélkül , hogy odagondoltunk volna? Eredeti értelm e szerint ez minden alkalommal
keresztség ünk megúj itása, meg ismé tl ése a szav aknak, amelyek ált al keresz tényekké lettün k, és magunkra váll alása annak , amit a keres ztségben egyén i
életünk javára hozzájáru lásunk és meg gond olásunk nélkül ajándékul kaptunk.
Ugyanis annak Idején vizet öntöttek a fejünkre e szavak kiséretében: . t:n
megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent léleknek nevében : Az
Egyház a Szentháromság nevében teszi az embert kereszténnyé. Osidóktól
fogva i gy fejezi kl, amit a keresztény létben tulajdonképpen d önt őnek tek int:
a háromszemélyú egy Istenben való hitet.
Ez a hJttétel csa lódást okozhat. His zen szerfölött t ávol áll életünktől. Nincs
semm i haszna, és teljesen érthetetlen . Ha már röv id ös szefoglalásról van szó,
akko r valam i vonzót, Izgalmasat várunk, valam it, amin ek f ont ossága közvetlenül áth atja az ember egész életét. t:s még is éppen az a lényeg , amit ez a
3
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tétel kimond: a kereszténységben elsősorban nem az Egyházról vagy az embervan szó, hanem Istenről. Tulajdonképpen nem a ml reménye inkre . aggodal.
malnkra és vágya inkra Irányul. hanem Istenre. az ó felségére és hat almára.
A keresztény hit legelsó tétele, a keresztény megtérés alapiránya: van lsten.
ről

De ml ennek az értelme? M it jelent ez ebben a v ilágban , m indenn api életünkben? Elsősorban azt, hogy lsten létez ik, tehát az .lstenek " nem az lsten.
Ezért öt kell imádn i és senki mást. De vajon az .tstenek" nem haltak-e már
úgyis régen meg? Nem nyilvánvaló ez. és azért nem semm itmondó az el őz ő
állltá s ? A ki éberen tekint a valóságba . ellenkérdéssel kénytelen válaszoln i.
Valóban nincs már bálványimádás manapság? Nincs már semm i, amit Iste nen
kívül és helyette imádnak? Az . lst en halála" után nem túnnek-e fel az ist enek
is mét. egyenesen nyugtalan rtó hatalommal? Nagy katek izmusában Luthe r hatásos an fogalmazta meg ezt az összefüggést : .Mit je lent, hogy nekünk van
Istenünk, vagy mi az lsten? Felelet : lsten az, aki minden jóval ellát és mind en
bajunkban menedéket Jelent. Tehát hogy van Istenünk, az semm i egyéb , mint
sztvb öl blznl benne és hinni - mint ahogy sokszor megmondtam , hogy k izárólag a szív bizalma és hite alkotja m indkettőt, az ist ent és a bálványt." - Hát
ml miben bízunk és hiszünk? Nem vált-e a pénz. a hatalom , a tekintély, a közvélemény, a nemiség olya n hatalomrná, amelyeknek az embe rek behódolnak,
amelyeknek mint isteneknek szolgálnak? Nem volna-e más a világ képe, ha
ezeket az Ist eneket letaszítanák trónjukról?
Van lsten. Ez azt jelenti, hogy az igazság és jog fensége fel ülmúlja minden
célunkat és érdek ünket . Az evilág i értéktelenségnek ez adja meg az ért ékét .
Létezik magának Istennek az Imádása, az Igazi Imádás , ami az embert a cél ok
diktatúrájától megoltalmazza, és a bálványok parancsu ralm ától egyedül képes
megvédelmezn i. Van lsten. Ez azt ls jelent i, hogy mindny áj an te remtm ényei
vagyun k. Csak teremtmények, de éppen ennek következtében valóban Istenben
van eredetünk. Az ö akaratából létező és az örökkévalóságra hiv atott teremt mények vagyunk, sót a talán nem rokonszenves szomszéd is az. Az ember nem
a véletlen játékának. sem pedig a létért való puszta küzdelemn ek a termék e,
ami a célszerút és az érvényesülni képeset juttatja diad alra - hanem isten.
teremtő szeretetéből ered. Van lsten . Ennek értelme zésében a . van" sze csk át
kell mindenekelőtt aláhúzni. Isten valóban létezik . vagyis múködi k, munk álkodik és képes cselekedni. Nem ködös távolban elmosódó eredet, vagy trans zcendens elképze lése ink határozatlan . hová" pontja . Nem mondott le vil ága
gépezetében kifejtett tevékenységéről, nem maradt múködés i kör nélk ül azér t,
mert minden magától múködlk. Tud cselekedn i. és valóban cselekszik is, most ,
ebben a világban . a mi életü nkben. Vajon bízunk-e benne? Mindennapi életünk
számbavételénél valóságként vesszük-a t ekint etb e? Megértett ük-e a t ízparan.
csolat e lső táblájának jelentését, ami tulajdonképpen az emberi élet alavve tö
követelményét tartalmazza? Ennek felel meg a M iatyánk el s ő három k érése ,
amely magába foglalja , lelkünk és életünk alapirányává akarja t enni ezt a három parancsolatot.
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Van lsten. A keresztény hit hozzáf űz i, hogy lsten - mint Atya, Fiú és Szentléle k - háromságban egy. De hitünknek ezt a középpontj át leginkább zavart
hallgatás bur kolja. Az Egyház talán túlságosan messzlre merészkede;t ezzel a
hittétellel? Nem kellett voln a egy i lyen mérhetetlenü l nagy és hozzáférhetet·
len titkot elérh et etlenségében meghagyn i? Jelenthet ez nekünk eqy által án valamit? Ez a t étel valóban maradandó kifejezése annak, hogy lst en egészen más.
végtelenül nagyobb nálun k, meghaladja mind en gondolatunkat és egész l étünket . Ha azonban nem volna részünkre semm i mondanivalój a, nem kaptuk volna
kinyIlatkoztatásuI. Egyáltal án csak azért lehet et t ember i nyelven kifej ezni, mert
valamenny ire behatolt az emberi gondolkod ásba és életb e.
M it jelent teh át, hogy lst en háromságban egy? Kezdjük el ott, ahol lsten
elkezdte. Atyána k nevezi magát. Az emberi apaság megsejtetheti. hogy ml ő .
. De ott, ahol apaság már nem létezik, ahol az Igazi apaság, mi nt nemcsa-k biológlal, hanem egyszersm ind ember i és lelki megnyil vánulás már nem élmény,
ott lsten, az Atya már üres beszéddé válik. Ahol az emberi apaság Ismeretlen,
ott már Istenről sem lehet szó, eltűn ik gondolatv ilágunkból. Nem. Isten halott,
hanem az emberben halt el me s sz e m e n ő l eg az, ami által f eltételezni tu dná,
hogy lsten él a vil ágban. Az apaság manapság megélt válsága hozzátartozik
az egész emberiséget f e n y e g ető krízis magjához. Ahol az apaságot már csak
emberi igény nélküli biológia i véletl ennek tekint ik, vagy e l veten dő zsarnokságnak lát ják, ott az ember i lét a l apve tő alkatá ban valami megsérült. Az ernberl lét teljességéhez hozzátartozik az igazi értelemben vett apaság, ahogyan
az a hit által nyilvánul meg: mint a mási kér t való f e lelő ss ég , ami meghagyja
a másik szabadságát, mert nem ura lomv ágyó; mlnt szeretet, amely nem akar.
ja a másikat bekebelezn l, de nem ls hagyja egyszerüen (szabadságnak rn tn ős i
tett) adott állapotában, hanem Teremtőjében birtokolt legbensőbb valósága
miatt Igennel felel neki. Az ilyen apaság te rmészet esen csak saját gyerme kségünk elfogadásának feltételével lehetséges. Jézus szavainak igenlése •. . . egy a t í Atyátok , a rnennyel" (Mt 23, 9) - annak a belső előfelt éte l e,
hogy az ember helye sen tudjon apa lenni: nem a másik emberen uralkodva ,
hanem az Igazságban gyöke rező fele l őss égg el , aminek alapj án szabadon átadta
magát Istennek. Igy tud önzet lenül segíten i, hogy a másik is szabadon önmagává váljék ; Istenben való szabadságához segíti , minthogy maga is Benne él.
Meglátásunkhoz természetesen még a követ ke ző k et is hozzá kell fűzn i : Az
a tény , hogy lsten a Bib liában el sősorban az . At ya· képében jelen ik meg, azt
is magában foglalja, hogy benne van az anyaság t it kának az eredete is. Ez sem
mutat kevésbé őrá , Illetőleg eltorzulásában ell enke z ő irányba mutat. Ezáltal
érthetővé válik annak a valóságos és nagyon gyakorlati tart alma, hogy az ember .lsten k épmása". Nem elvonta n képmása, hiszen ez ism ét valami absztrakt
Istenre utalna. Konkrét valóságában az, ami pedig vi szonyt j elent : mlnt apa,
mint anya, mint gyermek (fiú) . Ezek a megnevezések Istenre alkalmazva képek, de a valóság bennük rejlő követelményével : azért azok, mert az ember
. képrnás". Képmás, aki a .ké pet " Igényli , és ezzel meg tudj a jeleníteni Istent
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vagy a .hal élát". Minthogy az ember lsten .k éprnása" . emberré válása és lsten-megismerése egymástól elválaszthatatlan. Amennyiben embervoltát Ieldúlják, az istenképpel ls hasonló történik. Az apaság és anyaság felbomlás a
- legszívesebben egy rétort ába szeretnék áthelyezni, vagy legalább egy biológia i pillanatra lecsökkenteni, amihez az embernek mint embernek semmi
köze - szoros összefüggésben van a gyermekség fogalmán ak felbomlásával :
ennek helyébe kezdettől fogva a teljes egyenlőségnek kell lépnI. Ez a hibrid
program, amely az embert a biológiai térból ki akarja emeln i, de egyidejűleg
teljesen annak rabszolgájává teszi, behatol az emberi lét gyökereibe és abba
a képesség ébe, hogy lstenról fogalmat tudjon magának alkotn I. Ahol nincs
Istenkép, ott már el sem lehet öt gondolni. Ahol a gondolkodás minden erej ét
latba veti, hogy az istenkép alkotását megakadályozza , ott lsten lét ének .bá rmilyen bizonyítása is semmitmondóvá válik.
Az ilyen, a mal idóket bíráló meggondolásoknál természesen nem szabad
elvetnünk a sulykot. Egyrészt nem szabad elfelejteni, hogy manapság is vannak példás apák és anyák, valamint olyan nagyegyénlségek. mint Janusz
Korczak" és Teréz anya, akik a jelenben is bemutatják, hogyan lehet bio lógiai
apaság és anyaság nélkül ls valóra váltani az apaság és anyaság Igazi lényegét. Másrészt szem előtt kell tartanunk, hogy a makulátlan megvalósítás rnlndig kivétel maradt, hogy lsten képmása az emberben mindig szennyeződött
és torzult volt. Azért üres romantika azt mondan i: . Ki mélj et ek meg a dogmák tói, a krisztológiától, a Szentlélektől, a Szentháromságtól. Teljesen elegend ó
Istent mint Atyát és minden ember testvériség ét hirdetni , misztikus teóriá k
nélkül megélni, - hiszen egyedül ez a fontos." Mindez nagyon hihetőnek hangzik, de vajon ilyen módon hozzá lehet-e igazán férni az ember bonyolult lényéhez? Honnan tudjuk, hogy mi az apaság, mi a testvériség. hogy annyira bízhatunk bennük? Az ósi kultúrákban valóban vannak megindító bizonyítékai a
mennyei .Atya" iránti teljes bizalomnak. Azonban a fejlődés folyam án a vall ásos figyelem többnyire nagyon hamar eltávolodott tóle, és jobban elótérben
levő hatalmak felé fordult. A történelem kibontakozása folyam án az ember
képe és vele együtt az istenkép is kétféleképpen értelmezhetó vonásokat nyert
mindenütt. Mint Ismeretes, a görögök Zeuszt . aty ának" hívták. De náluk ez
nem a bizalom megnyilatkozása volt, hanem istenük mélyreható kétféleségének, a világ tragikus kétértelműségének és borzalmasságának a kifejezése.
Mikor .atyát" mondtak, ez azt jelentette. hogy olyan, mint az ember i apák.
Néha - ha jó kedvük van - egészen kedvesek. de lelkük mélyén eqolst ák,
zsarnokok, klszárnlthatatlanok, kitürkészhetetlenek és veszedelmesek . Hason• Lengyel gyermekorvo3 és szociálpedagógus (eredeti neve Henryk Goldszmlt) , szOl.
1878.Júl. 22·én Varsóban . 1907 óta egy zsidó árvaházat vezetett ott, 1919 után egy
otthont elárvult és elhagyott munkásgyermekek számára. végül a német megszáll ás
idején a varsói gettó gyermekotthonát. önfeláldozóan gondoskodva a kis üldözöttekr ől , Pedagógiai eszmélt regényekben ls terjesztette. 1942. aug. 5-én önként ment a
r ábízott gyermekekkel a trebllnkal haláltáborba. (Szerk.)
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lók éppen élték meg a világon uralkodó t itokzatos hat almat is: egyes embereknek mint kedvenceinek udvarol, másokat közömbösen hagy éhen halni, rabszolgákká válni. elpusztulni. A világ .atyja· - az élet tapasztalata szerl nt a föld i apáknak a tükörképe: részrehajló és végeredm ényben íj eaztő . De vajon
a tapasztalat alapján a testvériség - amire ma az apák világátó l elfo rdulva,
oly an nagy lelkesedéssel esküsznek fel -::= egyértelmű és rem ényteljes? A
Bibl ia szerint a világtörténelem első testvérpárjának neve: Káin és Abel. A
római mítoszban ennek Romulus és Remus fe lel meg . A mot ívum általá nos.
és mintegy a valóság kegyetlen paródiája a testvériség himnus zára. De nem
ruházta-e fel a tapasztalat 1789 óta újabb és még borzalmasabb von ásokkal
ezt a paródiát , nem Igazolta-e .Káln és Abel" vízióját még sokkal inkább. min t
amit az kilátásba helyezett?
Akkor hát honnan tudjuk. hogy az apaság megb fzható jóság. hogy lsten minden látszat ellenére - nem játékszerként kezeli a világot . hanem megbízható an szereti? Ezért volt szükséges. hogy lsten önmaga rnuta tkozzék meg.
lerombolja a képeket. és új mértéket ál l ít sen fel. Ez a Fiúban, Krisztusb an
valósul meg. Egész élete imádkozva nyúlik bele az igazság és jóság fene ketlen m élyséq ébe, Istenbe. Csak ettól a Fiútól tudju k meg valóban , hogy mi az
apa. A XIX. század valláskrltikájának állltá sa szer int a vallások úgy keletk eztek . hogy az emberek az égre vet ítették a legjobbat és legszebbet. amijük
volt, hogy ezt a világot elviselhetővé tegyék. De amik or csak a saját jukat
vetítették az égre. azt Zeusznak hívt ák, és az ijesztő volt. A Bibliában s zerepl ö
Atya nem hasonmása az emberi apaságnak. hanem egészen új képet tár
elénk . az emberi apaságnak Isten i bír álata. Isten a maga mértékét áll ítja fe l.
Jézus nélkül nem tudjuk. hogy valójában mit jele nt az . At ya" . Jelentése
az ő Imájában ragyogott fel, és ez az ima lényegbe vágóan sajátja. Az oly an
Jézus. aki nem volna állandóan belemélyedve az Atyába, aki nem áll na vele
mind ig a legbensőbb kapcsola tban . teljesen különböznék a Bib lia Jézusátó l, a
történelem valós ágos Jézusától. Az ő életének középpontja az lma volt ; onnan
szemlélve értette meg Istent, a v ilágot, az embereke t. Isten szemével szemlélni a világot és aszerint élni; ez jelenti az ó követését. Oálta la lett nyilv ánvaló. mit jelent egészen lsten létezésére alaprtani életünket. Oáltala érthetj ük
meg. miért kell a t ízparancsolat első tábláját mint fóbenjáróan fontosat elfogadni. O adott értelmet ennek a középpontnak, és ő mutatja meg mibenlé tét .
De itt ismét felmerül egy kérdés . Jézushoz elengedhetetlenül hozzátartozik az Istennel való imádságos kapcsolat. Ez alkotja létének alapját. E nélkül
nem lenne az, aki. De hozzátartozlk-e ez a kapcsolat az Atyához is. akihez szól?
Az Atya is más lenne-e, ha Jézus nem fgy szólítaná? Vagy mindez csak felül etesen érinti, nem hatol bele? A felelet fgy hangzik: Az Atyához éppen úgy
hozzátartozik, hogy Fiának szólítsa Jézust. mint Jézushoz. hogy Atyát mondjon.
E nélkül a megszólítás nélkül ó sem lenne ugyanaz. Jézus nemcsak kivülről
érinti az Atyát; mint Fia. hozzátartozik isteni létéhez. Isten - már a világ teremtése elótt - az Atyának és Fiúnak a szeretete. I:ppen azért lehet a mi
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Aty ánk, és minden apaság mértéke, rnert ó maga öröktól fogva Atya. Jézus
imájában Ist ennek bensó mivolta , milyensége tűnik el ő . A háromságos egy
Iste nben való hit semm i egyéb, mint annak értelmezése, ami Jézus Imájában
t örténik . Abban felragyog az egység a háromságban . De itt felvetödik a kérdés: Hogy.hogy egység a háromságban? Hogy egység a kettósségben, azt a
mondott ak alapján felfogtuk, beláttuk. Azonban honnan jön el ő hirtelen a harmadik? Ennek a kérdésnek külön elmélkedést kell szentelni ; egyelóre meg
kell elégednünk egy utalással. Pusztán egység a kettősségben - azt lehet
mondani - nem lét ezik. Ugyanis vagy megmaradnak egymással szemközt ket töss éqbe n, és akkor nem keletkezik valóságos egység, vagy pedig egymásba
olvadnak. és akkor megszünik a k e ttős s é g . Kiséreljük meg ezt kevésbé elvont an megfogalmazn i. Aty a és Fiú nem úgy válik eggyé , hogy egymásban ismét
f eloldó dnak. Szemközt maradnak. mert a szeretet meg nem szűn ő szemben.
állásori alapszik. Ha ilyenformán rnlndkett ö önmaga marad, és nem szüntetik
meg kölcsönösen egymást, akkor egységük nem állhat fenn külön-külön mlndegyik ben. hanem a term ékenys éeben. amelyben rnlndeqylk odaadja önmagát.
s mégis saj át maga marad. Szeretetük termékenysége által egyek, azáltal,
hogy túlhalad rajtuk ez a szeretet. A harmadikban , akiben önmagukat átadják .
az ajándékban mindegy ik saját maga, és mégis egyek.
De t érj ünk vissza az előzőekhez . Jézus Imájában felragyog az Atya , tel lsJézus mint Fiú. és ezáltalláthatóvá válik az egység: a háromságos
egys ég. Ennek követk eztében kere szténnyé válni annyit jelent, mint Jézus
imájában részt venni. élet-, azaz imamodelljét magunkévá tenr.l, vagyis J ézussal együtt . Aty át" mondanl, és igy gyermek ké. Isten f iává - Istenné - válni
a Lélek egységében, aki önmagunkká t esz bennünket, és éppen így von bele
lsten egységébe. Kereszténynek lenni annyit je lent. mint ebből a köz éppontb öl
szemlélni a vilá got . és Innen kiindulva reménnyel tel ten, határozottan és nvugodt bizalommal szabaddá válni.
me rh e tő

Ezzel' ismét eljutottun k ennek az elm élkedésnek a kiinduló pont j ához. Még
tudomást szereztünk vo lna róla. megkereszteltek bennünket az At ya.
a Fiú és a Szentl élek nevében. Manapság messzernen ő kétségek merülnek f el :
jó-e ez i gy. Az a benyomásunk , hogy ezáltal olyan el őzetes döntéseket k ényszerltettek az emberre . amilyeneket tulajd onképpen csak saját maga hozhat.
Az életalakítás központ i területén az ilyen elébevágás az emberi szabadság
m egkérdőj el e zh e tő csorbításának tünik fel. Ebben magával a keresztény hittel
szemben érzett mélységes bizonytalanságunk jut kifejezésre. Inkább tehernek
érezzük. mint kegyelemnek; olyan tehernek, amilyet az ember csak önmaga
vállalh at magára. Azonban közben elfelejtettük. hogy magát az életet is rneqkérdezet lenül kaptuk előre , és az élettel együtt még sok minden mást. M ikor
embe r szület ik, nemcsak biológiai létet kap, hanem cl nyelvet és az i dőp o nt o t
is. az annak megfelelő g<>ndolkodásmóddal és értékelésekkel. Nincs élet előre
kapott adottságok nélkül. A kérdés azon fordul meg. hogy mit kapunk előre .
Ha az örök Szeretet a keresztségben el őleqezl szeratetét. melyik előzetes adom ielőt t
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mány lehetne drágább vagy t isztább? Értelmetlen pusztán az élet et kapni. Ez
szömyü teherré válhat. Azonban szabad-e egyáltalán életet adni? Ez csak abban az esetben helytálló, ha az élet maga helytálló , vagy is ha minden sz ö rn y ű
séget rneqhalad ő remény hordozója.
Ahol az Egyházat már csak véletlenül ö s s zev e rődö tt egyesületnek tek int ik,
ott a hit, mint előzetes adomány kérdésessé vál ik. Aki azonban meg van g y ő·
zödve, hogy nem valam i egyesületről van sz ö, hanem a szeretet adom ányáról
- ami már első lélegzetvételünk előtt vár reánk - , az nem ismerhet drágább
fe ladato t, mínt az embert előkészíteni a szeretet előzetes adományára, ami
egyedül Igazolj a az élet adottságát. Azért m indenekelőtt ismét meg kell t anulnunk, hogya kereszténységet Istenből kiindulva értsük meg , mint az ő szeretet ében való hitet, mint hitet abban, hogy ő Atya, Fiú és Szentlélek. Hiszen
annak az állításnak, hogy lsten a szeretet, csak így van egyáltalán ért elme.
Mert ha önmagában nem az, akkor egyáltalán nem az. Ha azonban lényegében
az, akkor kell , hogy .én" és .te" és mégis egy legyen : háromságban egy. Kérjük, nyissa meg szemünket . hogy Ismé t őbelőle ki indulva fogjuk fe l keresztény
mivoltunkat, és ezáltal önmagunkat is újból megértsük, az ember iséget pedig
megúj ltsuk.
Forrás : Der Gott Jesu Christi. Betrachtungen über
den Dreieinlgen Gott. Kösel Verlag. München 1977'

Németh József

MUTASD MEG ARCODAT!
I st en rő l csak képekben besz élhetünk, de lényeg ét egy kép sem tudja t ökélet esen v isszaadni. Az I dő k folyamán sok istenkép összet ört . A kat ona nem
hivatkozhat többé a ser egek istenére. Az élet sodrával k űsz k öd ő nem rnondhatja, hogy O minden bajtól megvéd, mert számos ember nem kapta meg a
remélt védelmet. Még mind ig divatos lsten haláláról értekezn i. De azok, akik
olyan sokszor kiállftották Istennek a halotti levelet, elfel edik, hogy hamis ravata l e lőtt álln ak. Nem lsten halott, hanem azok a képek törtek össze, mely eket
ml rajzoltunk meg vagy vettünk fel Istenről.

Sok jó oldala van annak, hogy szétfoszlottak az Illúziók, de mégs em ad
okot diadalkiáltásra. Sokan nem Ismerik ugyanis kl magukat a nagy képrombolás után. Nem az érdektelenség és fásultság , hanem a bizonytalanság és a
t anácstalanság a nagy tömegek jellemzóje ma. Ez pedig további keresés re, ku.
ta tá sta ösztönözhet : Mutasd meg arcodat! .Istenre szomjazik , az élő Istenre
a lelkem , mikor lehet már végre arcát meglátnom és betelnern?" (Zsol t 42,3)
Mózes, aki az úrral .szerntöl szembe' beszélt, ,ahogy az ember barátjával
beszél ' , (Kiv 33,11) Ilyen választ kapott kérésére : . Arcomat nem láthatod,

39

mer t nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon . . . Ha majd elvonul e l őtt e d dicsőségem, a szikla mélyedésébe teszlek, és kezemmel bef ödlek. amíg elvonulok előtted . Ha visszavonom kezemet. hátulról látni fogsz . arcomat azonban nem láthato d" (Kiv 33,20-23). - M int Mózes , úgy mi ls embe ri
mivoltunknál fogva látó körünket le s z ű k ítő . Ismerőképess égünk hathatósságát
korlátozó .sztklahasa dékban" állunk. Platón. a nagy görÖ\! gondolkodó. a Pollt ela 7. könyvébe n a barlanghasonlatt al világ ította meg ezt az álla potot. és
megrajzolt a az ism eret fára dságos hegymászó túráját a puszta sejtel emt61 a
véleményen és nézeten át az értelmi belátás ig és a tudományos Ismeretlg . A
szellemnek fe nntartott lényegi Ismeret, a világo sságba. vagyis a szellembe
és az igazságba vez ető út lehetetlen pusztán ember i erő számára. A gúzsba
kötött embert meg kell szabadítanI (a kereszténység szer int meg kell váltanI) .
fejét meg kell ford ftanI a vil ágoss ág felé (a kereszténység szerint meg kell
té rnll , majd lassan felfel é, az igazi világosság felé kell vezetni. még akkor is.
ha f áj a szeme és gyakran zavarba jön (a kereszténys ég szerint Krisztus köve.
t ésére. aszkézisr e kell buzdítanI). MI ls tehát - mint Mózes - ' az Ismeret
.szakad ékában" állu nk és várunk lsten elvonulására előttünk. Valóban elmegy
e l ő ttü n k lsten egyszer ebben az életben? Lehetséges a biblia elbes zélését
magunkra alkalmaznunk?
lsten vissza ls húzódhat. Ot lehetet len kényszeríten i. önkényesen rendel.
kezésünkre állIta ni. A szentírás Igy is Ismeri Istent. "Tán csak a közelből vagyok lsten - mondja az Úr - . s nem vagyok a távolból is az?" - ol vassuk
Jeremiás próféta könyvében (Jer 23.23).
Mózes lsten arcába akart nézni. Istent úgy akarta meg ismerni. hogy megoldódjon minden kérdése. De ez lehetetlen volt Mózes és lehetetlen marad mln.
.den ember számára. Clairvaux-I szt. Bernát kérdezte: "Milyen lenne az az
lsten. akit egészen megértenénk?" S hasonló kérdések szuggerálják egy rnodern imában az isteni és emberi Ismeret közötti távol ság beismer ését : . M tt
tud a hangya Johann Sebast ian Bach-ról? M it ért a tücsök Beethoven 9. szimfóniájából? Mit láthat meg a kutya a pszichológiáb ól? M it foghat föl a ló a
logaritmusokból?" Az Imádság fol ytatása Igy lenne: Hogy tudnálak téged. Isten em, megérte ni?! - De mi vis szaborzadunk attól . hogy Igy lmádkozzunk,
és hogy lmádkozzunk.
Mózes nem nézhetett lsten arcába. de láth atta lsten nyomait. láthatta Istent hátu lr ól. Az elbeszélésben nincs szó arró l, mlt jelentett Mózes számára
ez az élmény. Ennek oka abban keresendő, hogy végeredm ényben rólunk van
szó, nem pedig Mózes ről, aki már rég meghalt . Ha lsten védői eg terjeszti kezét f ölénk. míg elvo nul e lőttün k , majd visszavon ja kezét, - akkor látjuk meg
nyomait életün k út ján. Nem annyira az emberek re és eseményekre. nem a
jóra és a rosszra. a sikerre és a vereségre kell figyelnünk. hanem lsten útjára
az idón át. Mert az emberiség útja mindig az lsten möqött, az O útján vezető
út . amely már el6 van készítve, el van egyengetve . Olyan út, amely nem a
céltalan semmib e vezet. Ha úgy nézzük életünk útját, mint a kaleidoszkóp szí-
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nes játékát . akkor értelmetlenü l összekav art eseményeket látunk. Iste n nyomal életünk útján adják meg azt a perspektívát, amely megv il ógitja, kibogozza,
rendezi és értelmezi életünk eseményeinek összevisszaságát. Az időbeli ismeret és az örökkévalóság között állandó feszültség marad: ez emberi sors.
De .b oldogok a tisztaszívüek, mert meg látják Istent !" (Mt 5,8)
Kit akarok megismerni , amikor Istent szeretném megismerni : amik or arcát kere sem?
A kere szté nység Jézust Krisz tust mind ig igaz Ist ennek és igaz emberne k
vallotta. Teste a feltáma dáskor nem maradt vissza a föld i dimenzióban , mint
ahogy az ég felé kilőtt rakéta elhaszn ált anyagt art álya visszama rad, hanem
emberi lelkével együtt belépett az ist eni dic sóségbe . A feltámadt Krisztusban
maga az ember lépett be lst en dicsóségébe.
Az üdvösség rendjének van egy alapvetó törv énye, amelyet a zsinat a
Gaudium et spes 41. fejezetében így fogalmaz meg : . Ha ugyanaz az lsten a
Tere mtó és a Megváltó , a profán történelem és az üdvösség történetének az
ura, akkor nem szünik meg az üdvös ség rendjében a teremtés és különös k épp
az embe r önt örvényüsége. autonómiája. hanem sokkal inkább itt érvényesül
igazán sajátos mélt óságában. és benne erő söd ik meg: Es egy merész rnondattal ezt hirdet i a konstitúció: .Aki Krisztust. a t ökéletes embert követi, az
maga is egyre inkább emberré lesz :
Am i kor tehát Ist ent akarom meg ismern i. Krisztussal és Kriszt uson át önmagamat törekszem megismern i mint igazi embert . Lassan-lassan megtanul juk
fölfedezni az ember i értékeket Kr isztu sban. Igy lesz lsten arca számunk ra az
Ist enember arcán felismerhetó arc . Igy tanuljuk meg önmagunkban is az ernber l értékeket becsülni. - Ennek kife jt éS'ében van a keresztény ség hivatása
a j övő re: az istenség a vallási magata rtás történelm ében össze van kötve az
emberséggel.
.
Ha ezeket meggondolva nézzük Mát é evangélista elb eszélé sét az Úr sztneváltozásáról. akkor nem mfndennap i eseményról lesz szó. Err e utal a bevezet öben már az a megjegyzés , hogy mindez . hat nap után" történt, mi kor Jézus
e l őször beszélt szenvedéséről, halá láról és követés éról (Mt 16.21-28). Az el özmények bevo nása a történetbe éppoly fon tos , mint maga a történet. A . hat
nap" fölteh e tő e n a teremtés hat napjára utal. A szenvedés után és a szenvedése n át. a halál után és a halálon át. a krisztu skövetés után és a krlsztuskövet ésen át az történik. ami a teremtés hatodik napja ut án a heted ik napon
t örté nt . Ist en akkor mindent megnézett, amit alkotott és látta . hogy mindez jó.
Most pedig az ember látja az átváltozott krisztus arcon saját életútja célját és
jut el a konklu zlóhoz: . Uram! Jó nekünk itt lenn ünk !" - Pál apostol is így
látta az emberi életút célbajut ását : . mindnyájan átv áltozun k" (lKo r 15,51).
•M lndnyájan . akik födetlen arcca l tükrözzük vlssza az Úr dicsőségét, a dlcs öségben fokröl-fokra hozzá hasonlóvá válto zunk" (2Kor 3,18) . •C azzal az erő
vel, amellyel mindent hatalma alá veth et, átalakítja gyarló testünket és hasonlóvá tes zi me gd icsőült test éhez" (Fil 3,21) .
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Az emberi életút dicsöséges célbajutása Jézus életé ben nem a kiváló teljesítményekért kapott jutalom . Az Úr színeváltozása nem a beteg gyógyít ásokra
adott isteni válasz . Mindez az után történt , hogy Jézus szenvedéséröl és haláláról beszélt. Jézus a színeváltozásban arra az elhatározás ra és el szántságra
kap az Atyától autentikus válas zt, hogy ezentúl a szenvedé s és a hal ál söt ét
útjára lép . Ezt kell tudn i a tan ítványoknak és m indenkine k, aki ezt a t örténetet
olvassa : a kereszt felé vezetö út és Jézus követ ése ezen az úton, amelyre
mindannyian meg vagyunk híva, a reménys ég útja, amely egye nesen a [öv ö
boldogságába vezet. A szenvedés és a halál söt ét ségébe ve ze t ő út helyes és
c élbavezet ő út.
Mózes és Illés nem nézhettek ezen az úton ist en arcába (1Kir 19,9-14) . M i
sem . A szenvedés és a hal ál útja mind ig f átyollal les z be födv e. Nem v éle tlen,
hogy Illés is - Mózeshez hasonlóan - egy barl ang bejáratánál, beföd ött arccal beszélt Istenével. A célba érve azonban - m integy szent hegy en, szent
helyen - mindketten Jézus megdicsöült arc ába nézhetn ek , és benne lát hatják
lsten arcát.
Nagyon kevesen voltak, akik - min tegy szent hegyen. szent hel yen - föl fedezték Jézusban ls t en arc át : a pásztotok Bethl ehemben (Lk 2,20) ; Simeon
és Anna (Lk 2,30 és 38); keresztelő János (Jn 1,29-34); Fülöp (Jn 14,8-14) . , KI mehet föl az Úr hegyére? Ki állhat az ö szent helyén?' - kérd i a zso ltáros . . A klnek a keze tiszta és ártatlan a szíve , akine k az esze nem csaláson
jár, s aki nem esküszik hamisan embertársa ellen . . . Ez le sz a sorsa népnek, mely öt keresi, amely a te arcodat keres i, Jákob Ist ene' (Zsol t 24,3-6') .

.Szlvem ezt sugallta : Keresd tek intetét! Ur am. a t e arcodat akarom keresni . Ne rejtsd el elöl em arcodat!' (Zsolt 27,8) - ~vszázado k ót a nézzük az
Úr arcát , ahogy Róma és Ravenna moza lkjal , Giotto, Michela ngel o. Tizian.
Dürer, Rembrandt festménye i ábrázolják, vagy ahogy Luc io Fon tana. Faust o
Pirandello , Marlno Marin l, George Rouault. Marc Chagall. Ew ald M ataré, Henry
Matlsse, Henry Moore képel vagy üv egfe st ményei , karcolat ai vagy szobrai
mutatják. A modern múvész Krisztusban az arcot látja , vagy ped ig m int szl rnbólumot ábrázolja a keresztben és a töviskor onában. Több müv ész az események sodrában szemléli Krisztust: Pilátus el ótt, a j údáscsóknál, az utolsó
vacsorán, Jeruzsálembe való bevonulásakor. De minden modern müv észl al kotás közös vonása, hogy személyes vallomás t t artalmaz . Jézus vár az egyes
emberre . Ha valaki Imádkozva, med itálva szeml éli a modern Jézus-képet. az
seq ítséqet kap benne az lsten szavára, Kr isztus szenvedésére. halál ára és fel támadására való koncentrációban . A Rómában éló múvészettörténész , Dr. An.
ton Henze, Igy elemzi ezt a törekvést : , Az els ő pillanatban az a benyomásunk .
mintha a modern múvész új Krtsztus-k épet teremtett volna . A Krisztus-kép
centruma , a fe] és az arc fontos ebben a tekintetben. Ez pedig többször szenvedelyes vitatkozás tárgya volt a modern múvészetben, és sokszor botrányt
keltett. Bizonyos, hogya modern müvész semmit sem tud kezdeni a bizánc i
múvészet tekintélyt parancsoló ural kodó/ával vagy a katedrálisok korából való
42

szép Krisztus-arccal. Noha Krisztus szenvedésén ek ábrázolására k ötel ezte el
magát, méqsern jutott a fájdalm ak férf iának t ípusánál tov ább. A modern Krisztus -kép történelmi ősm intáját Giottónál tal ál tuk: az ő fej l ő d é stö r t én et i alkotásai között van egy Krisztus-arc , amely nagyságában és mél tós ágában el mélyíti , rés zletezi és differenci álja a lelk i-szelle mi kif ejezést és megnyilatkozást.
Ehhez térnek vissza a 20. század fe st ő l és szobrás zai különfé le stíl uselemeiknek me gfelelően :
Mikor érkez ik el nekünk az az i d ő, amikor ennek az arcnak a szemlélete lát ássá lesz, amikor szemeinket le köt i az Úr t ekinte t e? Modern rn ű v é s z i élményr e
van. sz ű kséqünk? Vagy belső viharra? A Genezáret t aván történte k megismétlésére? Mikor találkozik szemünk az övével ?
Három evangélis ta beszél i el a vihar lec sendesi tését. Épp ezért azt gon·
dolnánk , hogya tan ítványok már az átke lés e lő tt régóta ismert ék az Urat , és
pontosan szemügyre vették. De mégsem. A háborgó tenger és a d ühö n gő vi·
har, a töredező hajódeszkák és a megt épázott v it orlák között kezdenek el igazán rá figyeln i. De nem látn ak mást , mint egy nyugod tan alvó embert. Aggódó
szemük akkor ves zi észre az alvó emberbe n a velük l e vő Ist ent. mikor a félelem hull ámverése döngeti eddigi életük határozott biztor.ságát . Pedig elé9
alkalmu k volt arra , hogy felismer jék Jézus arcán az ist eni arcot. Hisz a ti sztátalan lelkek kiáltozták előttük : .Te az l st en Fia vagyi " (Mk 3,12) Hall ották
példabeszédeit a m agve tőről (M k 4,3-20) , a lámpásról (4,21 -23) , a vet ésr öl .
amely önmagától nő (4,26-29) , a kicsi mustármagról. amely magas fává növekszik (4,30-32). De úgy látsz ik, a tanítványok csak mint információt szívták magukba a példabe szédeket , . hogy nézzenek, de ne lássanak" (Mk 4,12) . Hiába
avatta be őket Jézus az lsten országa t itk aiba (M k 4,11) . Sokszor hall unk információt, de nem tesszük magunkévá. A vall ási inf ormáci ó nem ér semmi t , ha
csak halljuk - bárm ilyen pont os is . Nem használ a leqk l merí tő bb fel v ilág os ítás sem arról , hogy lsten a ves zély es helyzet ekb en is az élet hajóján van, ha
nem tesszük magunkévá . A legrészle te sebb tá jékoztatás is haszon nél kül maradhat. ha egy ves zély es hel yzetb en kell megállni a próbát . Az exakt tudo mányok pusztán önmagukban véve még senkiv el sem láttatták meg az élő
lsten arcát . Ezt meg kell érteni azoknak, akik a vall ásokt atásban csak tudo mányos Ismere tközl ést látnak. Az I stenr ől val ó info rmatív tudáson kívül elengedhetetlenül szükséges az is, hogy lássuk meg arcát. hogy vegyük észre , hogy
éljük meg, hogy t apasztaljuk meg. Pont osan ezt a döntő lépést te szik meg a
tanítványok, amiko r kelteget ik Jézust. Egy cse pp reménység rajzolódi k ki gesztusa ikban, növe kvő bizalom csendül meg kiáltás ukban: . M esrer , nem félsz ,
hogy elveszünk?" Ne gondoljuk azt, hogy egy hasonló lépés, geszt us, kiált ás
elófeltétele annak, hogy észrevegyük az Ist enarcot. De igenis szükséges ahhoz,
hogy kialakuljon a kapcsolat köztem és közte. Keresnünk kell a kapcsolatot
ahhoz, aktr ől az Irás beszél és akit a példabeszéd ek rajzol nak meg. Ez az a
valóságra való vonatkoztatás, amiről az analit ikus pszichológia ír. Ez az imádság és a dolgok komolyan vevése . Ezt teszik a tanítv ányok most életükben
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először. Ebben a merész és kockázatos döntésben élik meg az Urat. mikor I élve kérdik egymástól Jézusra t ekintv e: .KI ez, hogy még a szél és a viz ls en·
gedelmeskednek neki ?" (Mk 4,41) S Jézus tek intetéből szeretet, gondoskodá s,
biztatás beszél. Egy ilyen élmény teremti meg azt a bizalmi alapot, ame lyből
a szenvedő ember Imája fakad az Úr előtt : . Ahogy a szolgák szeme uruk kezén, s a szolgálók szeme úrnőjük kezén: úgy t ekint szemünk az Úrra , a rnt
Istenünkre, amig meg nem hallqat" (Zso lt 123,2).
Az ilyen élmény azonban mind ig kockázatos marad. Aki válla lja a kock ázatot benne, az elnyeri az életet. Aki kitér és meghátrál, az elveszit het mindent .
Pilátus elvesz itett mindent, mert kitért az Úr arca elől. Jézus az Igazság
témáját hozta föl Pilátus előtt. De hiáb a. Nem a f ilozófiai szkepszis vaqy a hatalm i ember Irón iája adta Pilátus szájába a kérdé st: . MI az Igazság?· Inkább
arra kell gondolnunk, hogy ezzel az odavetett kérdé ssel elfordíto tta fe jét J ézustól, aki azt mondta, hogy O az Igazság (Jn 18,38; 14,6). Az Igazság a gö.
rögül gondolkodó ember számára a lepleze tl en, álarc nélküli valóságot jelenti.
Pilátus nem mert a lep lezetlen , meztelen való ság arcába nézni.
Júdásnak határo zott érzéke volt ahhoz, hogy mí leh etsé ges egy konkrét t ársadalomban és ml nem. Jézus ügye nem úgy ment. rnlnt ahogy ő józanul előre
mérlegelte. Ha szembenézett volna az Igazsággal. a kend ő zetlen valósággal.
aki Jézus volt, akkor vitatkozásra került volna a sor köztük Júdás te rvei rő l.
szándékairói , elgondo lásairól az lsten országában . De Júdás nem tette meg
ezt a lépést. hanem ment a maga útján, amelyen huro kra ker ült.

Péter a nagy szavak embere volt. A nagy szavak azonban nagyon sokszor
kics ik lesznek. A •Te vagy Krlsztus . az élő lst en Fla" vallom ásból esk ü döz ő és
átkozódó tagadás lesz : . Nern ismerem azt az embert! " (Mt 16.16: 26,74) De
ezzel nincs vége a történetnek. Igy olv assuk tov ább Pét er tagadásának tet ő 
pontján Lukácsnál: . Az Úr megfordult. s rátek inte tt Péterre . Péternek eszébe
jutott. mit mondott az Úr : M ielőtt ma meg szólal a kakas. háromszo r ms qtagadsz. Kiment és keserves sírásra fakadt " (Lk 22.61). - Egyedüláll ó pi ll anat !
Péter saját kételkedésének szemébe néz. és hirtelen fe lismeri a leplezetlen
valóságot. a kétségtelenséget. az igazságot. hogy az Úr szereti. elvise li és
nem ejti el. Az, aki megengedte a v ihar kitörését, meg fog ja akadályozn i, hogy
a neurózis hullámai és egy Időszakasz meg nem oldott problémái elsüllyesszék
az élet hajóját. Az ilyen felismerés sokszor könnyekbe kerül. De ezek t alán az
öröm könnyei. A ki önmagán tud sirn i. annak van jövője . S ez a j övő a meqismételh ető pill anat ok jövője . Milyen szerepet játszik itt a belső vihar , a szenvedés? Találóan írta Paul Claudel : . Aki nem szanved. azon az élet abbahagyt a
munkáját; ott szünet et csinált: - . Urarn, Istenem, rád emelem szemem, hozzád menek ülök, ne engedd elveszni a lelkem ! Ments meg a hurok tól. amelyet
nekem vetettek! " (Zsolt 141,8·9)
Az egyháztörténelem folyamán minden korszak alkotott magának egy jelleqzetes Krtsztus-képet. E képek tanúskodnak az egyes korok problémáiró l. a
benne élő emberek önjellemzéséról. Origenész előre látta az ilyen irányú fej .
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lődést: .Krísztus mindenkinek abban a formában jelent meg. amely képességének és üdvösségének leginkább megfelelt. amely hozzá illett: Ha nem lenne
ilyen változás. ha minden kép már előre meg lenne határozva fizionómiájában.
akkor nem lenne dialógus a történelem és a hit között, akkor a hit történelmi
ereklye lenne .
Ma a legtöbb művész a saját egyéni utján keresi Istent. Nincs egyfajta
Krlsztus-kép, amelynek az egyház elkötelezte volna magát. Ma válogatunk abból. amit a művészi fantázia felajánl. Nagy lehetőség nyílik ezzel arra. hogya
Krisztus-kép a hivők szívében formálódjék ki ás nyerjen a különféle vallási
magatartásnak megfelelően egyedi vonásokat. De ugyanakkor azzal a problémával is jár az ilyen magatartás. hogya nagy csoportok nem értik meg az egyesek képét. Ha pedig olyan képet választunk ki. amely soknak mondjon valamit.
- az a legtöbbnek nem fog mondani semmit. A kompromisszumoknak az a következménye. hogy sok Krisztus-képnek nincs maradandó helye a templomokban. - A huszadik század emberének szeme kereső szem.
Ezt a magatartást legszebben az elveszett drachmát kereső asszony gesztusa fejezi ki (Lk 15.8-10) . - Valószínűleg egyetlen helyiségben voltak akkor
az emberek. állatok. szerszárnok, élelmiszertartalékok. Nem volt padló. nem
volt szőnyeg. S az asszony felseper mindent. Az egész szemetet. Lehajol és
kutat a piszokban. míg megtalálja a drachmát. Igy keresi a mal ember ls Istent!
Az éremnek van egy másik oldala is . Lukács azt akarja mondani a példabeszéddel: Ilyen az lsten. így keres bennünket lsten! Lehajol hozzánk. Nem
fél attól . hogy bepiszkftja kezét. Keres a piszokban , mig talál. Míg megtalálja
az embert. aki olyan sokat jelent számára.
Ha szemünk Ot keresi. ha az emberek .feltekintenek arra , akit kereszt ülszúrtak" (Jn 19.37), akkor beáll az a fordulat. amelyről Tauler ír: . M i, a nézök,
leszünk a nézettek. O keresi arcunkat, O néz a szlv ünkbe." Mert lsten. aki a
régebbi időkben kevésbé volt tevékeny , mint ahogy gondolták. ma kevésbé
halott, mint ahogy írják!
Jézus Krlsztusl Te nem világoskodó vagy. hanem a Világosság. Te nem útjelző vagy. hanem az Út. Te nem igazi vagy, hanem az Igazság. Te nem élő
vagy, hanem az I:let. Benned látom önmagamat. - ahogy vagyok. Benned látom azt. - akit magamból formálhatok .
•Kívánjátok az Urat és hatalmát, mindegyre keressétek arcát! " (Zsolt 105,4)

Puskely Már ia

SIMONE WEil
.Számomra az élet értelme : várakozás az igazságra:
Az 1943. augusztus 24-én 34 éves korában elhunyt Simone Weil alakját és
az utóbbi év1izedben fokozottabban tanulmányozzák. M i n d k e tt ő az

életművét
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ellentétes nézetek pergőtüzében áll; egyesek diabolikusnak tartják - de nem
vitatják el jóhiszemúségét (Charles Moeller) , mások egyértelmúen a testvéri
szeretet vértanújaként tekintenek rá, - elismerve nézetelnek rendkívül szélső
séges voltát (Gustave Thibon) . Agnosztikus, eretnek, manichelsta, racionalista, rnlsztlkus - csak úgy röpködnek körülötte a sokszor nem éppen megtisztelő jelzők .•Sehol sem tudjuk őt megnyugtatóan elhelyezni" - vallja Pilinszky ls .
Nos, Simone Weil alakjának és életmúvének felmérésére már könyvtárnyi
irodalom született; nemzetközi kollokviumok vitái, volt barátai, tanítványai ,
harcos- és munkat ársal rnondják el róla véleményüket. E megemlékezések során lassan kirajzolódik igazi emberi alakja , és fokról fokra mélyebben belepillanthatunk az Igazságkeresés szenvedélyétől f űtött írásainak gazdagságába.
A fiatal fr ancia filozófu s bemuta tása vaskos könyvben történhetnék csak . Ezért,
alkalmaz kodva a megadott szúk kerethez
l . röv iden vázoljuk kalandos életét ,

2. jelzésszerúen bemutatj uk Simone Weil és a kereszt énység kapcsolatát:
1.

Simone Weil Párizsban született 1909. február 3-án zsidó értelmiségi családból. Apja orvos, anyja nagy múveltségú asszony. A kislány semmiféle vall áSOs nevelést sem kap: . Szülel rn és bátyám között a legteljesebb agnoszticizmusban nőttem fel " - írja . Hamar kifejlód ik benne a szenved ök iránti együtt·
érzés. Az első világháború idején egy házukba vetődő katona elbeszélései felfedik előtte a löv észárkok szenvedé seit. Az ötéves kislány lemond cukoradagjáról, hogy küldj ék el a katon áknak és nélkülözőknek . Az évek múltával egyre
határozottabbá válik benne a vágy, hogy átadja magát a világban uralkodó
szenvedésnek, hogy azonosulva a legnyomorultabbakkal egy még fel nem ismert igazság nevében küzdjön az igazságosságért. 1919-ben kezdi meg közép.
Iskolai tanulmányait a Fénelon líceumban ; 1925-ben a híres Henri IV. líceumba
kerül, ahol Ala in , a kor egyik legkiemelkedőbb filozóf iatanára tanít. Az elragadó
stílusú és megnyerő magatartású f ilozófus, aki t isztel minden vallást, a tiszta
ész misztikájához akarja elveze tni taní tványa it. Simone végigelmélkedi Descartes múve it és rajongva szív ja magába Alain eklektikus filozófiáját. 1928-ban
a tanárképző felvételij ére készül. Simone de Beauvoir így emlékezik vissza a
19 éves f ilozófusjelöltre :
. Slmone Weil, bár az École Normale-ba készült, ugyanazokat a vizsgákat
tette le a Sorbonne-on, mint én. ~rdekelt , mert intelllgenciájának nagy volt a
híre, s különös ruhái is felhivták rá a figyelmet. Katonazubbonya zsebében a
Szabad Szavak és a I'Humanité egy-egy számát gyürte . Nagy éhinség pusztított
Kín ában. s azt mondják , hogy erre a hírre zokogni kezdett . Ezek a könnyek még

" Vö.: Gilbert Kahn és mások : Simone Weil. Philosophe , historienne et mystique,
Aubier, Párizs, 1978, 33-53; Francöls Heldsieck, Simone Weil , Seghers , Párizs, 1965
feldolgozza a legjobb S. W.-re vonatkozó irod almat) .
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jobban kikényszerftették tiszteletemet, mint filozófiai tehetsége . Ir igyeltem azt
a sziv et , amely az egész világért képes dobogni. Egyszer sike rült a közelébe
férközn öm. Nem tudom már , hogyan kezdöd ött a beszélgetés. Metsző hangon
kijelentette : egyetlen dolog sz árnít a földön: a Forradalom, amely mindenkinek
enni adi ~n visszavágtam, hogy nem boldoggá kell tenni az embereket, hanem
meg kell találni létük értelmét. Végigmért: lótszlk , hogy maga még soha nem
volt éhes!" (Egy Jó házból való úrilány emléke-I).

Simone hallatlan szívóssággal ássa magát bele a filozófia kásahegyébe ;
diplomamunkáját Descartes-ról írja. Isten létezik, mert értelme erre következtet. Isten azonban csak filozófiai foqalorn, személytelen létezó . Simone-nak
nincs semmiféle élménye erről a semleges l étezőr ől . Utolsó egyetemi évében
elmélyült értekezésekben elemz i G i I s o n , Berkeley filozófiáját, Platón gondo ·
lati rendszerét. 1931 ·ben szer ez tanári képesltést . Most néhány évig különböz ő vidéki közép iskolákban tanít, rendkívüli odaadással , de talán túlzottan
egyéni módszerrel, amint ezt megállapítják a szakfelügyelők . Továbbra \'5 aqnosztlkus, egy Időben pedig kifejezetten ateistának vallja magát. Le Puyben
mind en szabad idejét a bányászokkal tölti, tanítja óket matematikára, filozófi ai
kurzusokat ad, részt vesz a sztr ájkolók felvonulása iban, bekapcsolódik a szakszervezeti mo zgalomba. Fizetéséből csak anny it tart meg, amennyi egy munkanélkülinek jut, a több it a rászorulóknak adja . Fizetése napján már ajtaja előtt
várják pártfogoltja i.
A fiatal filozófiatanár 1934-ben egészen magára veszi a munkásélet terhét.
Nyolc hónapig a Renault művek fémkohászati üzemében dolgozik marósként.
Társaival egy sorban megismeri a szalagrendszer gyilkos monotóniáját, az éhséget, az elnyomást, a kiszolgáltatottságot, a munkanélküliség és l étbizony.
talanság állandóan fenyegető rémét. Nem intellektuális t apasztalatokat akar
gyűjten i , hanem egész en . Inkamá lódnl" a munka vil ágában, elmerülni a valód i,
közösségi szenvedésben. Később mégis összefoglalja tapasztalatait ; a J o u r n a I d ' U s i n e, a Gyári Napló egyike legmegdöbbentőbb írásainak . 1935ben portugáliai utazása során egyszerre találkozik a portugál halászok kimondhatatlan nyomorával és számára érthetetlen mély vallásosságával. A kereszténységről alkotott első benyomásai a nyomor és elmaradottság légkörében
születnek. Az az érzése, hogya kereszténység az elnyomottak és rabszolgák
vallása . A következő évben Barcelonába utazik , hogya spanyol polgárháborúban a köztársaságiak mellett harcoljon . Egy baleset m iatt - forró olaj ömlik
a lábára - hamarosan vissza kell térn ie. 1937-ben Asszisz/ben találkozunk vele .
~Ietében itt imádkozik először. Megragadja Szent Ferenc egyszerűsége, sze génysége . és lelkét készségesen kitárja az előtt az Ismeretlen előtt, akit Fe·
renc oly megbűvölten szeretett. 1938 húsvétját a solesmes-i bencéseknél tölti
[mint néhány éve Edith Stein, aki ekkor már a kölni kármel nővére). Teljes
önfeledtséggel merül el a soha nem hallott gregorián szépségében.•Tiszta és
tökéletes örömet éreztem. Krisztus szenvedésének gondolata költözött belém:
Egy fiatal angol egy XVII. századi misztikus költeményét nyomja kezébe. Si.
mon e-t megragadja a vers , elmélyülten olvassa , majd hangosan recItálja . N é47

hány hónappal később éri élete első nagy misztlkus kegyelme .•Krisztus maq ával ragadott" - csak ennyit mond róla később. A részletekről soha nem beszél.
Kitör a második világháború . Szüleivel a déli szabad zónába menekülnek .
A hitlerizmussai nem lehet dialogizálni, tehát harcolni kell ellene ; ez a fellsmerés határozza meg kö v e t ke z ő éveit. Marseille-ben zsidó volta és feltúnő
politika i tevékenysége rnlatt letartóztatják, hosszan faggatják, majd azzal fenye getlk, hogy őt, a filozófia tan árát. a prostituáltakkal egy cellába zárják. A .vádlott" boldogan kiált fel : .Mindig nagyon szerettem volna megismerkedni velü k,
de soha nem tudtam más lehetőséget elképzelni , mint a bört önt!" Bolondnak
nézik és elenged Ik. Simone kapcsolatba kerül a franc ia ellenállási rnozqalommal. Itt délen Ismerkedi k meg Gustave Thibonna l, aki - jobb belátása ellenére
- sz öl örnunk ásk ént al kalmazza.•Am iko r megérkezett - írja később Thibon azt mondtam magamban: rnost leszenvedek egy adagot a t lsztítótúz.ből. De
néhány nap múlva eltúnt rntnden aggodalmam . A lényeges kérd ésekben : lsten,
lélek, örök rende ltetés - mélységesen egyetértettünk. Sem előtte, sem utána
nem tapasztaltam meg ilyen bensőséges lelk i testvéri kapcsolatot. Uqyanahhoz a családhoz tartoztunk, ő volt az idősebb nővérem." (Panorama aujourd '
hul, 1974.7.) Simone, leromlott egészsége és szinte állandó kínzó fejfájása
ellenére egy sorban dolgo zik a sz öl ömunk ásokkal. közben a Miatyánkot rec ítálja görögül ... Itt MarseilIe-ben ismerkedik meg a domonkos Joseph-Marle
Perrinnel. Sokat beszélgetnek, kívül áll ók már várják, hogy felvegye a keresztséget. Nem így t örténik . Simone hisz, de meg akar maradni az Egyház küsz öbén. Hosszú csendes órákat tölt el a templomban a szentségi Jézus előtt , aki,
rnlnt irja , örökre magával ragadta. M ielőtt családj át követné New York-ba ,
hosszú levélben ír j a le domon kos barátjának lelki életrajzát.
New York-ban gyorsan megtalá lja a harlem i negyedet, elj ár az ottani baptista templomba , ahol ő az egyetlen fehér. 1942 novemberében szülei akarata
ellenére visszatér Európába, Londonba megy és csatlakozik a felszabadftási
mozgalomhoz. A legveszélyesebb feladatokat akarja kic sikarni magának : ejtő.
ernyősként visszatérni hazájába és harcolni a németek ellen. De csak irodai
munkát kap. Hogy húséges maradjon a felismert igazsághoz, legalább mindent
megvon magától, hogy több jusson az ellenállóknak. A végsőkig legyengül ,
háziasszonya egy napon a földről szedi föl. Kórházba viszik. Az orvos még
meg tudná menten i, de nem számol pác iense szívós akaratával , aki - tüdóbaja
ellenére - most sem akar tö bbet enni, mint a nélkü lözők. Hisz abban, hogy
szeretetével még Igy segfteni tud a küzd őknek . A szenvedés már teljes en
összetörte , a kemény fizikai munka, állandó böjt, megerőltetések elvégezték
romboló munkájukat. Halálának t itka mégsem ez. Idézzük a domonkos J.-M.
Perrln -t: . Kívül vagyok az igazságon! - kiáltotta nekem egyszer Simone Weil,
hogy megmagyarázza a halál utáni vágyát. és hogy kifejezze azt a reményét,
hogya halálban felfedezi a teljes igazságot" (Simone Weil teile que nous
l'avcns connue) .
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Szüleinek szóló uto lsó leveleiben az ö rö m r ő l , a tavaszról, az élet sz épl:égéról Ir. - Beszéljen nekem Istenről! - kéri utolsó napjaiban egyik látogatójától. 1943. augusztus 24-én hal meg csendben , szinte észrevétlenül. Ashfordban temetik el. SIrját egyszerü fehér k ő jelzi, rajt a ez áll: Simone Weil,
1909-1943.• Iste n szentjeinek ahhoz az egyházához tartozott, amely Istenben
van elrejtve" (G. Thibon).

2.
Simone Weil egyik utolsó levelében ezt vallja Maurice Schumannak: .Bár
kivül vagyok az Egyházon, pontosabban annak küszöbén élek, mégis az az érzésem, hogy valójában belül vagyok " (~crits de Londres 198). Máskor rneqállapítja: . Nem tudom , hogyan kerülhetem el azt a végk övet keztetést, hogy
az én hivatásom: kereszténynek lenni az Egyházon kívül" (Lettres fl un re·
Iigleu x 10). Ezek a megállapítások csodálatos . párvladalra" vetn ek fényt : a
szeretetét minden kinek felkínáló lsten hívja Simone-t . a f iatal leány pedig
keresi Ot : filozófiában, munkásmozgalomban, a szegényekkel vállalt sors közösségben, a mitológiában, a keleti vall ásokban, a görög bölcsek ben, az odaadó testvéri szeretetben ... Mihelyt megl átja az Igazság egy·egy rneqvll ágosodó oldalát, azonnal és minden akadályt legyürv e indul felé. Végül is elérkezlk a maga Jabok folyójához, ahol az öt kereső Igazság vár rá, hogy meqküzdjön v ele . életre-hal álra". Az Úr Angyala és Jákob birkózása Simone számára a Krisztussal való mlsztlkus találkozást jelenti. Egyedül van, George Herbert egy költeményét mondogatja:
Egy Ilyen versolvasás közben történt, amint már Irtam Onnek, hogy maga
Kriszt us szállt le hozzám és hatalmába vett. Am ikor az lsten-probl éma megold.
hatat lanságán törtem a fejem , nem láttam azt a lehetőséget, hogy Itt a földön
lsten és egy ember között létezik valós ágos, személyes kapcsolat . . . Egyéb·
ként abban. hogy Kri sztus Igy váratlanul hatalm ába vett, sem az érzékeimnek,
sem a képzel etemne k nem vol t semm if éle szerepe : csak egy szeretet jelenlétét
éreztem meg a szenved ésben, hasonlóan ahhoz, mint amit az ember egy szeretett arc mosoly ában lát meg (Attente de Oleu 44-45) .

Joe Bousquet-hez Irt levelében, rnlut án megemlíti Iszonyú fej fájásalt és az
üzem rabszolgaéletéról szerzett tapasztalatait, még többet mond :
Mindezek során az lsten szónak egyáltalán nem volt helye gondolat aimban,
mindadd ig a napig, vagy három és f él éve. ami kor már nem tudtam tőle többé
megtagadni ezt a helyet. A heves f izikai fájd alom egy pillanatában , amikor
szeretni akartam. de anélkül, hogy hittem volna: nevet ls tudok adni ennek a
szeretetnek, minden fe lkészül és nélkül - soha nem olvastam miszt ikusokat egy je lenlétet éreztem: személyesebbet, biztosabbat és valós ágosabbat, mint
egy emberi lényét: ez a jelenlét megközelfthe tet len volt érzékeim és képzeletem számára, hasonló ahhoz a szereteth ez. amely egy szerete tt személy leg.
gyöngédebb mosolyából sugárzik. Ettől a pillanattól kezdve lsten és Krisztus
neve egyre ellenállhatatlanabbul összekapcsolódtak gondolataimban (Pensées
sans ordre concernant I' amour de Dieu 81) .

Ez a mi nden e lőkészü let nélküli , közvet len talá lkozás tö bbször is meqlsmétlódlk:
Néha meat ört ént. hogy amikor szöveget recitáltam , vagy más pi ll anatban,
Krisztus személyesen jelen vol t , de j elenlét e végtelenüI valóságosabb, mea-
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d öbbent öbb. világosabb és sze retetteljesebb volt, mint az alsó alkalommal,
amIkor megragadott (Attenta de Oleu 41) .

Simone az önmagát jelenlevővé tevő Igazság fényében elismeri, hogy neki
semm i szerepe sincs e váratlan talá lkozások létrejöttében. Ist en, akit K r i s z ,
t U s b a n tapasztalt meg , maga jött elé , és elbontotta szerető jelenlétével.
.Ez nem más, mint hogy maga lsten jön az ember keres ésére" (La source
grecque 139).
Simone Weil tehát meg van győződve arról, hogy nem az ember keres i Istent, hanem lsten indul az ember keresésére , mint valami . koldus", és lsten
(Kr isztus) ragadja meg azt az embert, aki nem állít akadályokat lsten (a l. élek) láthatatlan tevékenységének. Már kora gyerme kkorától volt egy bizonyos
élménye a .term észettelettlr öl", lsten jelenlétéről, még ha nem is tudta pontosan megnevezn i. .Mindlg a keresztény ihlet légkörében éltem", mondja . Ez
nem jelenti azt, hogyakatekizmusból megtanulta a keresztény Igazságokat ,
hanem - még m ielőtt az evangéllumot olvasta volna - bizonyos evangéliumi
érzékenységgel rendelkezett. Az a bizonyosság élt benne, hogy .arnlkor az
ember kenyeret kíván, nem kap követ" . Később olvass a az Evangéliumot. Amit
ott talál, az nem Idegen számára éppen a . rá hanqoltsá q" rnlatt: sőt a görög
filozófiában, India szent himnusza iban vagy az afrikai és a skandináv folkl órban is ugyanazt találja . Az a benyom ása, hogya kereszténységben sz ületett ,
ezért nem is kell abba belépnie. Amikor megismeri Jézus tanítását, amikor
az im ában megtapasztalja a Jézussal való egységet, nem mödostt]a a terrn észetfelettiről vallott felfogás át, amelyet Heldsieck Igy fogalm az meg: lsten
tevékenysége a vil ágmindenségben és a lélekben. vagy : I s l e n I e e r e s z .
kedése.
Jézus szemében az egyetlen Ige megte stesülése , mégsem zárj a kl annak
hogy es e t I e g (.talán· : ezt mindig hozzáfúzi) a term észetfelettI (Isten) közli magát más vall ásokban is , talán más szent iratok is vannak, amelyek lsten ismeretét közvetítik stb . T a I á n az ige jelen van Ozirisz ben is . Ezt nem áll ítja határozottan, csak f elvet i a leh e tő s é g e t . Úgy túnik neki.
hogy lsten ajándékát nem lehet leszúk íten i a kere szté nység ill. az Egyház határal közé.
lehetőségét.

Külön ös, par adox tény (ezt álta lában megjegyzi k kr tt lkusai l : Weil rokonszenvezik a különböző nem keresztény vallásokkal, ugyanakkor zsidó lét ére elveti a zsidó hagyományt (m int az eretnek Marc ion tette). A vérségi kötelék
ellenére nem fú zte szorosra a vallási kapcsolatot az ószövets ég népév el. sőt
sokszor kimutatta éles ellen kezését vele szemben. Ez a tény is mutatja, hogy
Weil nem zsidó (vagy keres zt ény) n e II e I é s (tan ít ás) alapján szerezte meg
vallási meggyőzódését, hanem s z e m é I yes t a p a s z t a I a t révén .
A .te rmészetíeletttn" keresztül fede zte fel az emberi rendet, a társadalmi
stb. problémákat. Sorskö zösséget vállalt a munkásokkal , elkötelezte magát az
emberi jogoké rt. szabadságért. Isten tette figyelmessé az ember ek iránt , az
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emberek legelemibb fizi kai és morális szükség lete i iránt . Az alapvet ő igény
a tisztelet, és ennek e ls ő kifeje zése: nem szabad hagyni , hogy mások az éh.
ségtől szenvedjenek. Az emberek iránt I ti sztelet vezet t e abban, hogy testvé reInek biztosftsa a kenyeret, lakást, ruhát , segftséget a beteg ségben stb . A
lélek morál is szükségletei pedig ezek: rend , szabadság, engedelm esség, fele·
lősség, eg yenlőség , biztonság, magán-és közös tul ajdon, az igazság fel fed ezésének lehetősége . . . Bizonyos eszmefuttatásai a t ársad alm i igazságosságról XIII. Leó, XI. Piusz és XXIII. János pápa szociál is enci kli kálra eml ékeztetnek.•Egy pápa ezt mondta : az anyag megnemesedve kerül ki a gyárból, a dolgozók pedig elnyomorodva :
S. Weil reme k lapokat írt az Ist en- és emberszeretet r ől. de úgy t űn i k , a
szexualitásról manicheus f elfo gása volt. (Tizenhat éves korában t elj es sz üzes.
séget fgért és így is élt; rokonszenvezett a katarokkal. akik tudv al e vő l eg meqvetették a szexualitást .) Főleg lsten szeretetéhez ragaszkodik, az emberi szerelem legfeljebb csak lsten szeretetének szimbóluma .
Weil egy bizonyos dogma nélküli keres zténységet élt meg. Igaz, egyik
utolsó Irásában megvall ja : .H iszek Isten ben, a Szenth árom ságban, a M eqt stesülésben , a Megv ált ásban, az Eucharisztiában, az Evangélium tan ít ás ában." Hisz az Egyházban is, amelyet Jézus alapí tott és amely a szent ségek
letéteményese. De a Me gteste s ül és ről - ami nt emlí te ttü k - fu rcsa hlpot éziseket vetett fel , és az egyházat (a Zsinat e l őtti egyházat!) dogmáival és ki átkozásaival nem tudta elfogadni.
Jézust főleg a kereszten szemlélte és az ún. kenóti kus kri sztológiát tette
magáévá. Krisztus annyira vállalta az ember i nyomo rúságot és b űnt , hogy
szinte azonos ította magát a szerencsétlenségg el, teljesen kiüresítette magát
a kereszten szeretetből. A Megtestesül és által lsten kiüresít i isten ségét . A
szerétet legfőbb aktusa az önklüresftés , a lemon dás. (Valós zínúleg itt a kabbala is befolyásolta S. We ilt, azon túl, hogy Fil. 2·t sajátos módon értel mezt e.)
A te remtő lsten a rabszolga alakját veszi fel. A teremt és, miként a megte st esülés és a szenvedés, végtelen távols ágot létesít, amely végtelen szenvedést
okoz, de így tanús kodik a végtelen szeretetről. Maga a t eremtés is szenvedés .
lsten (Atya) és lsten (Krisztus) között a nyers anyagban ki t e rj edő teremtés
végtelen elválasztást hoz létre. •Ez a végtelen t ávolság lsten és lsten között,
a legfőbb szétszak ftottság , a mInden mással összehasonlí thatat lan szenvedés,
a szeretet csod ája : ez a kere sztrefe szítés . Senki sem lehet olyan távol Iste ntói,
mint az, aki átokká lett." A te remtésnek és az egyetemes szerencsétlenségnek
a szlmbóluma a világ kezdetétól feláldozott Bárány. (X. Till iette SJ) Ez Weil
kenót izmusának vezérmotfvuma , amely Pil inszky költészetében is többször fel .
tukkan.•Krisztus lsten csöndje." A Kereszt isten i, mert a legfőbb szeretet a
legvégső elhagyatottságban. Simone Weil krIs ztoló giájába teh át bele keverednek szinkretista (pogány-m ft ikus és gnosztikus-keresztény) elem ek. Krisztu sa
olyan szerencsétlen , aki a szerencsétlenség ő s t l p u s a .
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Ami tehát a dogmákat llletl, Weil távol áll a keresztény tanitástól. De lelki
tapasztalatában autentikus evangéliumi elemeket találunk. Simone Weil az
Egyház küszöb én maradt: lelkiségét az Evangélium szeretete és az .evangéIiuml' Egyház tisztelete légkörében bontakoztatta kl, de az ortodoxia gondja
nélkül. Pedig vágyott, - ha nem ls a víz-, legalább a Lélekben való keresztségre. Vágyódott az Euchariszt ia után. De - ahogy Heids leck megjegyzi valahogy azt óhajtotta, hogy a hegy menjen Mohamedhez, vagyis, hogy az Egy·
ház alakítsa a tan ít ás át az ő meggyőződéséhez . A te rmészetfeletti és az evilági, az emberi és a lelki közöttl egyensúly keres ésében egy szorongással teli
kor tanúja . Egyébként ha tovább élt volna, a II. vatikáni zsinatig, rneqtapasztalhatta volna, hogy az Egyház nem mozdulatlan valós ág, hanem képes észrevenni
az I d ők j elelt , alkalmazkodni a világhoz, megnyílni az új problémáknak, anélkül,
hogy feladná dogmáit, képes - múlt hibáit elismerve - megreformálni magát
a Lélek erejében, eljutni .a kiátkozástói a párbeszéd lg' .

Európai magyar papi lelk igyakorlat
júl. 2-án estétől 6-án déIIg
Szinhelye : Innsbruck, Haus der Begegnung
Vezeti : P. Kereszty Rókus clszterclDallasból
Jelentkezés Maros i Lászlónál, A-9800 Splttal /Drau

Magyar lelkigyakorlat nőv éreknek (6 napos)
Szent Margit-otthon, Linz. Vezeti: P. Békés Gellért OSB, Róma
1. kurzus : aug. 9. estétől 16. regge lig
2. kurzus: aug. 18. esté től 25. regge lig
Jelentkezés : Schw. Provlnzoberin , St. Marg it -Heim
Senefelderstr. 6. A-4020 Linz/D .. Tel. 0732/43461
Magyar lelk igyako rlat n ővéreknek (8 napos)
Stella Matutina Igy. ház. Banneux belga kegyhelyen
szept , 6.-15. Vezeti P. Matyasovlch Henrik SJ
Jelentkezés: Colleg ium Hungar icum, Bll jde lnkornststraat 18
B·30oo Leuven
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AZ EGYHAZ SZAVA

NEVEUONK A BJ:KJ:REI
Részlet a Szentatya békevIlágnapi

üzenetéből

Hogy legyőzzük a tehetetlenségnek ezt az önkéntelen érzését (amely ti. a
történelem és a jelen láttán elfog: erről az 1. részben volt szö) , a nevére méltó
nevelés legelső feladata és jótéteménye: megtanít túllátni a közvetlenül kézzelfogható szomorú tényeken, - vagy még Inkább: megtanít fölismerni az öldöklő erőszak kellős közép én ls a béke halk lépteit. A b éké ét, amely sohasem
adja fel a reményt, fáradhatatlanul gyógy ítja a sebeket. fenntartja . előbb re
viszi az életet. Igy tekintve a béke irányába való menetelés lehetséqesnek és
kívánatosnak, e rőteljesnek és márls gy6zelmesnek látsz ik .
1. A tö rt énelem újraol vasása
Mindenekelőtt tanuljuk meg újraolvasni a népek és az emberiség történetét. igazabb szerkezeti elvek szerint, mtnt amilyen a hábor úk és forradalmak
láncolata. Bizonyos. hogy a történelemben a csatazaj uralkodik. De az erőszak
szünetel lehetö vé tették. hogy megvalósuljanak azok a tartós kulturális múvek ,
amelyek az emberiség becsületére válnak . Még többet ls mondhatunk: Ha az
ember a háborúk és forradalmak közepett ls meg tudta találni a béke és a haladás té nyez ölt. akkor ezek valami más rendbe tartozó vágyakozásból eredtek .
mint az erőszak - lelki természetú vágyakból, mint amilyen az egész ember iség közös méltóságának elismerése. egy nép lelkének és szabadságának megmentése. Jlyen törekvések jelenléte szabályozóként múködött még az összeütközéseken belül ls. megakadályozott jóvátehetetlen töréseket. fenntartotta
a reményt. új esélyeket bi ztosított a békének . Ahol ezek hiányoztak vagy az
erőszak érvényesülésébe fulladtak, ott szabad tere nyílt a pusztulás logikájának. és ez tartós gazdasági-kulturális hanyatl ásra, sőt egész clvlllzáclók halálára vezetett. Népek felelősei. tudjátok nevelni magatokat a béke szeretetére
azzal. hogya nemzeti történelem nagyszerú lapjain klbetúzltek és megelevení.
tltek elődeitek példáját. akiknek dicsősége abban állt. hogya béke gyümölcsét
sarjasztották.•Boldogok a békeszerzők . . . •
Ma azzal járultok hozzá a békére való neveléshez . hogya lehető legjobban
kJdomborítjátok az embercsaládra váró nagy békés feladatokat. Ha az emberek látják er6feszítéselteket. hogy elérkezzünk az emberiség közös környezetének és birtokának értelmes és szolidáris kezeléséhez. a milliókat tönkretevő
nyomor meqszü ntetéséhez. az embercsalád egységének kifejezésére és növe.
lésére alkalm as Intézmények megszIlárdításához nemzeti és vIlágszinten, ha mindezt látják. akkor majd föl fed ezik a béke varázslatos hívását: klengesz.
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telöd nl egymás között és kie ngeszt elód ni t erm észet es vil águnkkal. Legyen
bátorságotok, hogy minden környező demagógia ellené re egyszerűbb életmódot kövessetek, amely kevésbé van kiszolgáltatva a bfrvágy, a fogyasztás, az
uralkodás zsarnoki ösztöneinek, jobban simul a személyes alkotóerő és barátság mély rltmusához. Akkor saját magatok és mindenki számára a béke nem
sejtett lehetőségeinek roppant terét nyitj átok meg.
Amilyen gátló érzés az egyénnek, hogya saját felelősségének korlátolt
körében megkfsérel t szerény béketörekvéseket megh lúsitják a nagy világpolitikai küzdelmek - azok ped ig egyszerűen az erőviszonyok és a fegyverkez ést verseny logikájának rabjai - . éppen olyan felszabaditó látvány, hogy
egyes nemzetközi fórumok meg vannak győződve: a béke lehetséges. és szenvedélyesen munkálkodnak érdekében. A békére nevelésnek tehát az is javára
válhat, ha megújult érdeklődéasel fordulunk az egyszerű békemunkások rnlndennapos példái felé. minden szinten. Egyének és családok. akik erőt véve
szenvedélyeiken egymást elfogadva és tisztelve megszerezték belső békéjüket
és kisugározzák ezt; népek - gyakran szegény és megpróbált népek - , amelyeknek éveztedes bölcsessége a béke legfőbb jav án alapul, és gyakran ellent
tudtak állni . az erőszak biztositotta gyors haladás csalóka csábit ásának. abban
a meggyőződ ésb en, hogy az Ilyen nyereség új összeütközések mérgezett csiráit
rejtegetné.
Igen: anélkül. hogy szemet hunynánk az erőszak drámájaelótt, telitsük t ekintetünket és a fiatal nemzedékét ls a békének ezekkel a láto m ásalval . Vonzóerejük döntő lesz. Mindenekfölött felszabadftják bennünk a békevágyat, amely
az ember lényeges sajátja. Ezek az új erők majd kitaláltatják velünk a béke új
nyelvét és újfajta megnyilvánulásait.
2. A béke nyelvét beszéljük

A nyelv arra való , hogy kifejezze a szlv gondolatait. és hogy egyesrtsen .
De amikor előregyártott szkémák rabja, akkor ő viszi magával a szivet lejtő s
útjaira. Ezért a nyelvre kell hatni , hogya szivre hassunk, és kljátsszuk a nyelv
csapdá lt.
Kön n yű belátni, mennyire elárasztotta beszédünket az ít élkez és ben. a máslknak, főleg a .Ideqennek" birálatában érvényesülő éles Irónia és keménység ,
a rendszeres kontesztálás és bosszúállás . Mindez a tevékeny szeretettel együtt
magát az Igazságosságot ls elfojtja. Ha mindent az erőviszo nyok nyelv én fejezünk ki - csoport- és osztályharc. barát és ellenség - , ezzel táptalaj t t eremtünk a társadalmi barrlkádoknak, a megvetésnek, sőt a gyűlöletnek és t errorlz musnak, valamint alattomos vagy nyilt védelmüknek. Ezzel szemb en ha a
szivet a béke felsőbbrendű értéke hóditotta meg. akkor egészen más fakad
belőle: a meghallgatás és megértés készsé ge, a másik ember tisztelete. a szeIidség, ez a valódi erő, a bizalom . Az ilyen nyelv ellndit a t árgyil agosság, az
Igazság, a béke útján . Ezen a ponton nagy nevelő feladatuk van a t ömegt ájé-
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koztató eszközöknek. És nagy a befolyása annak is, mily en módon fejezik ki
magukat az emberek a nemzeti és nemzetközi pol it ikai vél eménycserékben és
vitákban. Nemzetek felelós vezetól, nemzetközi szerve zetek felelós ei : tud jatok
új nyelvet találni, a béke nyelvét: ez új teret nyit a békének .

3. Adjátok a béke bizonyságait
Amit a béke látom nsai felszab aditanak, amit a béke nyelv e szolgál, annak
a békéról szóló bizony ságtételekben kell klfejezódn ie. Ha ez nincs meg, akkor
a születőben levó me ggyóződések elillannak, és a béke nyelve hitelét gyorsan
e l v es zt ő retorlkává vál ik. A béke munkásainak száma eróse n meggyarapodhat ,
ha tudatára ébrednek lehetóségeiknek és felel ósségüknek . A béke művel ése
hozza magával a béké t . Szerényen , napról napra megvalós ít ani a békének rnlndazt a lehetóségét. ami módjukban áll : így jut nak el a béke kincsk eresói odáig,
hogya kincs előbukkan és fei ajánlkozik nekik.
Szülők és neve lök, segíts et ek a gyermekeknek és ifjaknak. hogy megtapa sz.
talják a békét környez etük ezerny i mindennapi tényében : a családban, az lskolában, a játékban, a pajtásságban, a csoportos munkában, a spor tve rsenye kben, a sok-sok szükséges kibék ülésben és kl engeszt elódésben.

Az Egyesült Nemzetektől 1979-re meghirdetett gyermekévnek föl kell ene
hívn ia mindenki figyelmét: milyen eredeti módon járu lnak hozzá maguk a gye·
rekek a békéhez.
Fiatalok, legyetek a bék e építői. TI mindenest ül ennek a nagy közös múnek a művesei vagytok. Allj atok ell en a szomor ú köz é p s z e rű s éq be n megrekedó
könnyű életfelfogásnak, de annak a terméket len erószaknak ls, ami re néha fel
akarnak használni öomagukkal békétlenségben é lő felnóttek. Azokat az utaka t
kövessét ek, amelyek jár ására érdeknélkülI ségetek , életö römötök. a mindent
megosztás vágya sürget. Ti szívesen használjátok fr is s energi áitokat - amelyek nem Ismerik az aprlori megkülönböztetéseket - testvéri t alálko zásokra országhatárokon túl, az érintkezést megkönnyító idegen nyelvek tanulására, a
legkisemm izettebb országok önzet len szolgálatára. Ti vagytok a háború elsó
áldozata i, az megtörí lendületeteket. TI vagytok a béke nagy esélye.
. . . A béke a ml művünk : bátor és egysége s cselekvésünket követ eli. De
ettól elvá laszthatatlanul és elsősorban lst en ajánd éka: imáds águnkat igényli.
Elsósorba n a keresztényeknek kell mind ennap imádkozn lok a békéért ; nevelniök is kell erre az Imára. Szíve sen imád koznak együtt Máriával , a béke kir álynőj éve l .

Azt mondom mind enkinek: keresztén yeknek , hlvóknek, jóakaratú embereknek: ne riadjatok vissza a béke tétjétől, ne féljetek a békére való nevel éstő l.
A békevágy sohasem fog végképp csalódn I. A szeretettól - az el nem múló
szeretettól - Ihletett békemunka megt erm i gyümölcsét. A tö rt énelem végsó
szava a béke lesz .
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A SZENTATYA BESZ ~DE A MENTORELLAI MÁRIA·KEGYHELYEN
1978. okt. 29.

1. A II. vatikáni zsinat kezdete óta többször volt alkalma m Rómában ta rt özkodni, akár a zsinati munkák , akár VI. Pál pápától kapott más feladatok miatt.
Ilyenkor gyakran meg látogattam Mentorella Mária-kegyhelyét. Ez a hegyek
közt rejtőző kis hely különösképpen elbűvölt. Itt lehet sétálgatni és csodálni
az olasz vidék fönséges látványát. Voltam itt pár nappal az utolsó konkláve
előtt ls. t:s ha ma ismét vissza akartam jönni, annak megvannak az okaI. Most
elmondom őket.
De elóbb bocsánatot akarok kérni munkatársaimtól, a helyi vezetóségtól
és a repülőút megszervezóltől, mert utamrnal eggyel több fáradságot okoztam
nekik. Ugyanakkor sztvböl köszöntöm a szomszédos Guadagnolo minden lakosát és mindazokat, akik a többi közeli faluból gyúl tek össze. Köszöntöm a
kegyhely örelt. a .Feltárnadás" lengyel aty áit, és a környék papságát püspökükkel, Msgr. Guglielmo Glaqulntával.

2. Azt olvassuk Szt. Lukács evangéliumában, hogy Márla az angyali üdvözlet után a hegyek közé ment, meglátogatni rokonát, Erzsébetet. Aln-Karlnba
érkezve, egész lelkét beleöntötte annak az éneknek szavaiba, amelyeket az
Egyház mindennap fölidéz a vesperásban: .Magnificat anima mea Dominum Magasztalja lelkem az Urat: Vágyód tam eljönni Ide, ezek közé a hegyek közé,
hogy Mária nyomain haladva elénekeljem a . M agnif icat · -ot.
Ezen a helyen az ember különösképpen megnyrlik lsten iránt. Messze mindentől. de ugyanakkor közel a természethez, meghitten beszélget magával
Istennel. Bensejéb en érzi az embernek szóló személyes hlvást. IOs neki dicső
séget keli adnia a Teremtő és Megváltó Istennek; valamiképpen az egész teremtés hangjává kell válnia, hogy annak nevében mondja el: .Magniflcat:
Hirdetnie kell . Ist en hatalmas tetteit", nagy rnűvelt, és ugyanakkor ebben az
Istennel való fönséges viszonyában kifejeznie saját magát, hiszen a látható
világban csak ő teheti meg.
Ez a hely római tartózkodásalm alatt nagyon seqített nekem ImádkoznI.
Ezért akartam ma is IdejönnI. Az Imádság , amely különbözö formákban kifejezI
az embernek az élő Istennel való viszonyát, a pápának is első feladata és
mintegy első üzenete, - mint ahogy első feltétele az Egyházban és a világban való szolgálatának ls.
3. Az október 16-a óta eltelt néhány napban tekintélyes személyiségek szájából olyan szavakat hallhattam, amelyek meqerősltlk a modern ember lelki
ébredésének tényét. Ezek a szavak - és ez jelentős - mindenekfölött világi
emberek ajkáról hangzottak el,olyanokéról, akik különféle nemzetek és népek
politikai életében magas hivatalokat töltenek be. Sokszor beszéltek az emberi
szellem Igénye iről, és hogy ezek nem alábbvalók a testieknél. Egyben jelezték,
hogy szerintük elsősorban az Egyház képes ezeknek azigényeknek kleléqítésére .
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Am it most mondok, az legyen az els ő szerény válasz a hallottakra: Az Egyház imádkozik, az Egyház akar imádkozni, akar szolgálatára lenni az emberi
szell em legegyszerúbb és egyben ragyogó ajánd ékának, ami nt az az imában
megvalósul. Valóban: az ima az ember bel s ő igazságának elsődleges kif ejezése, a szellem hitel es szabadságának e l ső feltétele.
Az Egyház imádkozik, akar imádkozni, hogy hallgassa az iste ni Lélek belső
hangját, hogy ő maga szólhasson bennünk és vel ünk, az egész teremtés kimondhatatl an sóhajtozásaival. Az Egyház imádkoz ik, akar imádkozni, hogy
feleletet adjon az ember mély szükségleteine k, amelyet sokszor annyira besz ükltenek és korl átoznak a mindennapi élet esetle ges igényei, az ideigvalók,
a gyöngeség , a bún, a levertség, az él et látszólagos ért elmet lensége. Az imádság értelm et ad az egész éle tnek, minden pill anatában, mi nden körülmények
között.
4. Ezért a pápa, mint Kr isztus fö ldi helytartó j a, m i nd en e k e l ő tt azokkal kíván egyesüln i, akik a Krisztussal való imádságos egyesülésre törekszenek,
mindenütt, az egész vil ágon. Legyen az egy beduin a si vatagban, a kármel ita
vagy ciszterci apácák szigorÚ kl auzúrájukban, a beteg kórházi ágyán a haláltusa szenvedéseib en, egy tevékeny ember élete teljében, vagy elnyomottak
és megalázottak .. . Min denütt.
Krisztus Anyja a hegyekbe ment , hogy elmondja . Magnifi cat" -j át . Az Atya,
a Fiú és a Szentlélek fogadja el a pápa imádságát ebben a szentélyben , és
adja meg a Lélek ajándékait minden Imádkozó embernek.

A PÁPA HOMILIÁJA A GESÚ TEMPLOMBAN 1978. DEC. 31.I!N

1. Az Úr születése ünnepének nyolcadába e s ő , tehát a mai vasárnap llturgiája egyesí ti az ünnepélyes megemlékezést a Szentcsal ád tagjairól, Jézusról ,
Máriáról és J ó zs efről. Egy gyerm ek születése mindig családot hoz létre. Ezt
az emberiség történetében egyed ülálló és kivételes családot Jézus bet lehemi
születése hozta létre. Ebben a családban jött a világ ra, n őtt fö l és nevelk edett
lsten Fia. A Szúzanyától fogantatott és született, és egyben kezd ettől a názáret i
ács, Szerit József Igazi atya i gondja ira volt bízva, aki a zsidó t örvény szerint
Mária férje vol t , a Szentl élek előtt ped ig méltó j egyese , és anyai t itkának igazán atyai őrzője.
A názáreti Csal ád, amelyet az Egyház a mai liturgiában különösen is rnlnden csal ád szeme elé állít, valóban fel ülmúl hatatl an mi ntaké pe minden emberi
család életszentségének. Az Evangélium lapjai igen tömö ren írj ák le ennek a
családnak a történetét. Alig néhány es eményt tudun k meg é l e té b ő l. De azért
amit megtudunk, az elég, hogy beleágyazzuk minden család életének ala pv e tő
mozzanatait, és hogy megjelenítse előttünk, mire hivat ot tak a családi élet
résztvevői: apa, anya, sz ülök, gyermekek egyenként . Az Evangél ium nagyon
világosan megmutatja nekünk a család nevelő hivatását. •Visszatért Názáretbe
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és engedelm eskedett nekik" (Lk 2,51). A gyerekek, a fiatal nemzedék ré széről
szükséges ez az .alá vet ettség" , engedelmessé g, készség az emberi v iselkedés
érett példái nak elfogadására a családban. Jézus is így volt .a lávetve" szülelnek. tOs a szül öknek egész magatart ásu kat a gyerme k .al ávet ettséqé vel" kell
mérn i, készségével. hogy befogadja az emberi vi selkedés példáit. Ez szül óí
felelősségük különösen kényes pontja: felelősség egy ember. először kicsi ,
majd egyre növekvő ember iránt. akit maga lsten bizott ráju k. Azt is szem
előtt kell tartaniok, ami a názáret i családdal Jézus t izenkét éves korában esett
meg: tud niIIlk hogy gyermeküket nem csupá n maguknak nevelik, hanem saját
magáért, azokra a fel adat okra, amelyeket majd be kell tölten ie. A tizenkét éves
Jézus igy felel Máriá nak és Józsefnek: "Nem tudt átok . hogy nekem Aty ám
dolga iban kell f áradoznom?" (Lk 2,49)
2. A legmélyebb emberi kérdések a családdal kapcso latosa k. Az az elsödleges, a lapvető, pótolhatatlan emberi közösség . •A család Istentől kapta azt
a küldetést, hogya társadalom első, létfontosságú sejtje legyen " - állí tja a
II. vat ikáni zsinat (Ap . Act uositat em 11) . Erről az Egyház is különleg es ta n úságot akar tenn i karácsony nyolcadában a Szentcsalád ünnepével. Eml ékeztetnl akar , hogya családdal alapvető értékek függn ek össze, amelyek meqsértése kiszámlt hat atlan erköl csi károkkal jár . Az anyagi kilátások és a . gazdas áql-térsadalml " szempont gyakran fölébe kerekednek a keresztény, sőt ernberi erkölcs elveinek. Ily enkor nem elég saj nálkozni. Szívósan és szilárdan
meg kell védeni az alapértékeket, mert megsértésük mérhet etlenül árt a t ársadalomnak és végelemzésb en az embernek . A különbözö nemzet ek tapasz.
talata az ember i történelem során, valami nt a ml kortársi tapasztalatunk
elegendő érvet szolgáltat ennek a fájdalm as igazságnak a bebi zonyí t ására:
kön nyű tönkretenni a lényeges értékeket az emberi élet a la pv e tő szférájában
- ahol a család döntó szerepet játs zik - . de naqyon nehéz újból helyreáll itan i
őket .

M il yen értékekről van szó? Ha pont os választ kellene adnunk a kér désre ,
föl kellene sorolni az egymást kölcsö nösen meghatározó és föltét elezó értékek egész hierarchiáját és együttesét . De próbáljuk tömören kifejezni maqunkat, és mondjuk úgy, hogy két alapvet ő értékről van szó, ezek tart oznak szorosan bele a "hitv esi szeretet" fogal mába. Az első a személy isé g értéke ; klfejezóje a mindhalálig tartó kölcsönös és te ljes hűség : a férj h ű s é g e feleségéh ez
és a feleségé férjéhez. Ha férj és feleség kölcsönös viszonyában így kife jezésre jut a személyiség értéke, az szükségképpen egy t ovábbi következ ménnyel jár. Ez pedig az új életnek , vagyis a gyermek személyi értékének a
tisztelete fogant atásának el só pill anat ától fogva .
Az Egyház sohasem ment heti föl magát at tól a kötelezettség től , hogy óriz ze
ezt a család hivatásával kapcsolatos két alap ért éket. Megórzésüket Krisztus
bizta rá minden kétsége t kizáróa n. Ugyanakkor ezeknek az értékeknek embe ri
evl denclája azzal jár , hogy az Egyház védel mezésük közben az ember hiteles
méltóságának szószólój ává válik : az egyén . a család , a nemzetek javának szö-
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szólójává. Bár tisztelettel vagyunk minden másképpen gondolkodó iránt , a tár.
gyilagos és részrehajlástól mentes szemléletnek nehéz elismern ie, hogy az
igazi emberi méltóság szerint viselkedik az, aki elárulja a házassági húséget,
vagy megengedi, hogy az anyaölben megfogant életet megsemm is íts ék, törikretegyék. Következésképpen nem lehet elfogadni, hogy .a válás elve' és . az
abortusz elve" az ember javára szolgálna, hogy az emberi életet igazán ernberlbbé, Igazán emberhez méltóbbá tenné , hogy egy jobb társadalmat építene.
3. A mai vasárnap az 1978-as esztend ő uto lsó napja is. Azért g y ú l tűn k össze
erre a szentmisére, hogy hálát adjunk Istennek mind azért a j óért, amelyet nekünk ajándéko zott és amit kegyelméből megtehettünk az elm últ évben , és
bocsánatát kérjük mlndaz ért , ami ellenkezik a jóval, teh át az ő szent akarat ával is .
Engedjétek meg, hogy ezt a köszönetet és ezt a bocs ánat kérést is a család
jegyében fogalma zzam meg, ezúttal tágabb értelemben véve. M inthogy lst en
Atyánk, a család fo galmának ez a kiterjedése is megvan : vonatkozik minden
emberi közösségre, a társulatokra , a nemzete kre. az or szágokra ; vonatkozik
az Egyházra és az emberiségre.
Igy most az év végén adjunk hálát Istennek mindazért. amivel az ember ek
a földi élet különbözö területein inkább . csa láddá " válnak : fivérekké és növérekké az egy közös Atyában . Egyben kérjünk bocsán atot mindazért , ami az
emberek közös testvériségétől Idegen, ami az embercsalád egység ét rombol ja.
fenyegeti, akadályozza.
Ezért azt mondom: .Mlaty énk, kl vagy a mennyekben, fogadj el bennünket
az 1978-as évnek ezen az utolsó napján Krisztus Jézusban, örök Fiadban. és
Benne vezérelj előre a jövőbe. Abba a jövőbe, amit Te magad óhajtas z, szeretetnek, igazságnak , életnek Istene! "
Ezzel az imádsággal ajkamon l épern át vele tek, én, az idén meghalt két
pápa utóda, néhány óra múlva az 1978-as és 1979-es es z t end ő határvonalát.

AZ OSZTRAK PDSPUKI KAR KURLEVELE A CSAL ADR óL

Az 1978. év (Ausztriában) különösen a családnak volt szánva. Ennek az évnek a végén ml osztrák püspökök még egysze r szót kérünk ebben az oly fontos tárgyban. Sokat fontolgattak, sokat terveztek az elmú lt évben: mi a család, ml legyen belőle, hogyan kellene ma támogatn!. De a közéleti klf ma alig
lett jobb a családra vonatkozólag . Az idén életbe lépett új válásl törvény ugyan
nem egyszer enyhíteni fogja az emberi szenvedé st. m ásfelől azonban még
több válságba került házasságot juttat el az idő előtt i hajótöréshez. Erre már
életbe lépése . előtt nyomatékkal rámutattunk. A nő anyai nevelő tevé kenységét a társadalom még igen kevéssé becsüli meg . A változott adótörvénye k
Inkább hátrányosak a családra nézve. A lakásépítés egyáltalán nem kedvez a
családoknak. Az átlagos lakás túl kicsi, a nagy lakások igen drágák! A gyer-
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rnekes család ma társada lmunk legnagyobb teher alatt n yögő csoportjaihoz
tartozik. Ha a családban több gyermek van, életszínvonala emiatt máris károsodlk.
De mí ma erről a helyről (tI. az oltártól) nem akarunk társadalompolItikai
vitába bocsátkozni. Ma magukhoz a családokhoz szeretnénk szólnI. Olyan ernberekhez, akiknek a mi Időnkben - mikor a házasságot és családot már sokan
elavultnak tartják - mégis van bátorságuk keresztény értelemben vett házasságot és családot alapitani, kialakítani és benne hüségesen kitartani. Ezeknek
a hitveseknek, ezeknek az apáknak és anyáknak szól különös elIsmerésünk és
köszönetünk. Hozzájuk Intézzük ma bátorftó szavunkat .
A II. vatikáni zsinaton az egyház, amikor újféleképpen mutatta be magát ,
gondolt legkisebb sejtjére, a családra is .• Családeqyh áznak", .házl eqyháznak"
nevezte (LG 11). A család tehát: egyház kicsiben. Mit Jelentsen ez? Az egy·
ház: emberek, akik az értünk meghalt és feltámadt Jézus Krisztus köré csoportosulnak. Emberek, akik teljes bizalommal segitségül hívják Jézus nevét. Igy
Irta le a kezdet egyházát már az Apostolok Cselekedeteinek könyve (vö. 9,14).
Az egyház: emberek, akik Krisztus módján Igyekeznek élni, az ő szellemében,
az ő érzületével (vö. Fil 2,Skk). Az egyház: emberek, akik folytatni akarják
Jézus Krisztus müvét e világban és e világért.
Ha már most a család csakugyan egyház kicsiben, akkor magán kell hordoznla az egyház Ismertetőjeleit.
A család ott válik .családeqyházzá", ahol közösen hívják segítségül az Úr
Jézust. Ahol közösen I m á d k o z n a k . A közös Imában tudják átélni, hogy
lsten velünk van, és ténylegesen müködik életünkben. Az imában kapja meg
az emberi élet végső értelmét, végső mélységét. Az együtt Imádkozó hitvesek,
a gyermekeikkel Imádkozó szülök új tiszteletet és értékelést tanulnak egymás
Iránt: meglátják egymásban lsten megismételhetetlen teremtményét és part.
nerét, Ahol közösen hívják segítségül Jézus nevét, ott rendíthetetlen fundamentum jön létre, amely kiállja az élet minden megpróbáltatását és viharát.
Mint az Irás mondja: .Akl segftségül hívja Jézus nevét, rneqrnenekül" (Csel
2,21).
De a közös imát senkinek sem lehet parancsolni, és magától sem születik
meg. A kőzös imát tanulni kell. Csak olyan házastársak és szülök tudnak kÖR
zösen Imádkozni, akik b e s z é I n e k egymással és növekvő gyermekeikkel
Istenről és a hitről. Ott kezdődik a közös lma, ahol emberek együtt szemlélik
hivő lélekkel az élet szépségei t, és a nehézségek Idejé n ls rendületlenül hlsznek az élet értelmében .
A közös imának azután meg kell találnia külsö formált is: pl. a nap kezdetén, a közös étkezés nél. családi szentírásolvasásban, olvasóimádkozásban
vagy esti Imában. .A családegyház napja", amelyet egyes egyházmegyék ádventben ünnepelnek, talán jó alkalom, hogya családok bátran nekivágjanak
újból a közös Imának. ~s akkor talán egyszerre megértik, mit jelent Jézus ígé-
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rete: . A ho l ketten vagy hárman összeqyú lnek az én nevemben, ott vaqyok
köztük" (Mt 18,20).
A család akkor válik család egyházzá, ha mindenki próbál Jézus Krisztus
szellemében élni benne. Jézus érzületét egész röviden körül lehet írni : M á s o k é r t é I n i: Istenért , az emberekért. Jézus egész élet e, szavai, cselekedetei, teljes élete és halála : odaadás. Odaadás Istennek, Atyjának, odaadás
az embereknek.
Hány házasság megy tönkre, mert hiányzik az odaadás szelleme! Mert sokkal gyakoribb az .é rtern". mint a . t eért ed". Mert sokkal többször kérdik : Mi
tesz e n g e m boldoggá, mint: rnl tesz t é g e d boldoggá. Igazi szerelem csak
ott van, ahol a hitvesek önzetlenül egymásért és gyerme keik ért éln ek. Akkor
l s, ha az első fellángolás a mindennapo k hajszájában alább hagy; akkor ls, ha
keserves csalódások jönnek; ha a hivatás lázas tevé kenysége, a gyermek.
nevelés köszönettel sem viszonzott gondjai elfárasztanak, eltompítanak . Ha
Ilyenkor nem köti össze önzetl en szerelem a hitveseket, akkor kikerülhetetlenül elszakadnak egymástól. Kérjük, ne fáradjanak bele, hogy mind ig újra
rneqk üzdj enek szerelmükért , és házastársukat meghódítsák nekil Próbáljanak
mindig újból igent mondani egymásnak, akkor is, ha az elidegenedés elv álasztó veszélye fenyeget .
Aggódnak, hogy nincs elég erejük ilyen magas követelményhez? Egymagában, saját erejéből senki sem képes erre . De ha vasárnap együtt vesznek részt
a s z e n t m i s é n , akkor Jézus odaadásának t itka mind ig egész világosan
áll szemük előtt. ~s ha magukhoz veszik az Urat az Eucharisztiában, akkor az
ő ereje fogja önöket képessé tenn i, hogy önzetlenek legyenek, ahogyan ő volt.
I:s a lakásukban függő kereszt napról napra újból emlékeztet : . Ennyire szerettelek t iteket:
Most talán attól félnek, hogy ha így szeret lk eqyrn ást, elmulasztanak valamit az életből , nem jutnak el önmaguk k e ll ő kibontakozására? Csak aki maga
ls megpróbálta , az tudja, hogy csakis az odaadás hoz mély boldogs ágot. Hogy
valóban csak az nyeri meg az életét, aki kész másoknak odaadni (vö. Mk 8,35).
A házassági együttlét csak akkor érdemli meg a szeretet nevet, ha tartós , ha
nem Ismer határokat. Jézusról olvassuk : . Mert szerette övéit, mindvégig szerette ő k e t ! " (Jn 13,1) Legyetek olyan szelleműek, mint Krisztus Jézus!
A család akkor válik egyházzá, ha nem zárul be, hanem fö lismeri feladatait
a v i I á g b a n . A vil ág a szomszédnál kezdődik . I:szre kell vennünk a szomszédot. Hozzátartoznak a világhoz a rokonok , az öregek, akiket a fiatalabb
nemzedéknek nem szabad életé ből klzárnla, Végül ez a világ a társadalom is,
amelynek a család köteles felajánlani pótolhatatlan szolgálatát. A közösség
nem állhat fenn tartósan közösségi erények nélk ül, ezeket pedig rendszerint
csak az eqé szséq es csal ádi élet oltj a be és gyakorolt atja be. I:s a vilá gbéke
csak akkor valósulhat meg, ha mindig tö bb ember ta nulja meg már a csal ádban, hogy tek intettel legyen egymásra, elv isel je egymást , mindent megosszon
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egymással és kölcsönösen megbocsásson. A jövő mind nagyobbá váló problémáit azok az emberek tudják majd megoldani, akiket mindezen felül önállösá qra neveltek, akik megtanulták, hogy felelősséget hordozzanak egymásért és
a hit szemével értelmezzék a világot. A társadalom csak akkor lesz ismét
egészséges és marad ls az, ha legk isebb sejtje , a család erős és romlatlan.
A család tov ábbá csak akkor egyház kicsiben, ha élő sejt a nagyegyház.
ban. Egy plébánia élete a hivő családok egészséges életétől függ. Egy egyházmegye csak akkor tudja teljesiteni a megújult lelkipásztorkodás sokféle fel .
adatát , ha a családok újból hivő embereket nevelnek, akik meghallják és követik is lsten hívását: a papságra, a szerzetbe és arra a sokféle szolgálatra,
amelye k nélkül az egyház ma már nem működhet . A család csak akkor igazán
házi egyház, ha megérti az Úr mlsszl ós megbízását is, és Imájával, tevékeny
köz r em ű ködé s éve l és áldozatával tanúsitja, hogy felelősséget érez a világ.
egyházért . A csal ád mindig ott válik egyházzá, ahol a szeretet hitelre méltó
j eiévé válik, alkalm as eszközzé, hogy az emberek közelebb jussanak Istenhez
és egymáshoz (LG 1).
1978 a család éve volt. Az év végével nem szabad megszűnnie, még cs ökkennie sem a családot illető gondunknak. Mi püspökök egész reményünket a
családba, különösen a keresztény családba vetjük! Tőle függ Ausztria egyházá.
nak jövője, édes hazánk jövője .
lsten áldja meg a családokat! lsten áldja meg a házasságra, csal ádalapításra készülő f iatalokat! .A ml Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten
szeretete és a Szentlélek egyesitő ereje legyen mindnyájatokkal:

EGYHÁZATYÁK ISTEN KERESÉSÉROL

Szent Ágoston: Hol a te Istened? (Kommentár a 41. zsoltárhoz. PL XXXVI ,
467---471)
.Naponta hallom: Hol a te Istened?"
arról elmélkedem, amit hallottam ... I:n
lehetőleg ne csak higgyek Benne, hanem
azt, amit Istenem alkotott, de nem látom

és naponta könnyezem; éjjel·nappal
magam is kerestem Istenemet, hogy
egy kicsit lássam ls. Látom ugyanis
magát Istenemet, aki ezeket alkotta .

De mivel mint a szarvas kív ánkozom a vízforráshoz és az élet forrása Nála
van . . . és minthogy az, ami Istenben láthatatlan, értelemmel fölismerhető
a teremtményeken keresztül: mit tegyek, hogy megta láljam Istenemet?
Szemlélem a földet: a föld teremtve van. A föld nagyon szép: de alkotója
van. Csodálatos a növény- és állatvilág: de mindezeknek teremtője van. El őt
tem a tenger mérhetetlensége ; megrendülök, csodálkozom: keresem az alko.
tót. Föltekintek az égre és a csillagok szépségét szemlélem; csodálom a na·
pot, amely fényessé tesz i a nappalokat, az éjjeli sötétség vigasztalását, a
holdat. Csodálatos mindez ; dicsérendő mindez ; sőt megdöbbentő mindez ;

61

hiszen ezek már nem földi dolgok, hanem égiek . De szomjus aqom továbbra
is megmarad : csodálom ezeket, dicsérem ezeket, de azt szomjazom , aki alkotta ezeket.
Onmagamba térek és keresem, ki vagyok én, aki mindezeket kutatom . Azt
tapasztal om, hogy test em és lelkem van stb . Nemde lsten ls olyasvalami, mint
az emberi szelleme? Igaz, lsten csak a szellemmel látható, azonban nem úgy,
ahogy az emberi szellem látható. Hiszen a szellem maga is olyasmit keres ,
ami lsten, amivel kapcsolatban nem gúnyolódhatnak azok, akik azt mondják :
. Hol a te Istened? " Valami változhatatlan igazságot, hiány talan tökéletességet
keres. Maga az emberi szellem nem ily en .. . A változandóságnak még az
árnyéka sem esik Istenre . ..
Keresem tehát Istent a látható és testi dolgokban, és nem találom . Keresem önmagamban lényegér. mintha az hasonló lenne az enyémhez, de miko r
itt sem találom Öt, valamiképpen lelkem fölött sejtem meg Istenemet ...
Ott van ugyanis az én Istenem otthona, lelkem fölött : ott lakik Ö, onnan
tekint le rám, onnan teremtett engem. onnan kormányoz. onnan ad tanácsot ,
onnan ösztönöz, onnan hív. onnan irányit. onnan vezet , onnan vezet célhoz .
Annak ugyanis, aki láthatatlanul a magasságban lakozik, itt a földön is van
sátora . Tabernákuluma itt a földön az Egyház, amely még vándorol. De itt kell
keresni Öt, mert ezen a sátoron keresztül jutunk el lakóhelyére . . . A s átoron kivül eltévedék. keresve Istenemet .. .
. . . Mily csodálatos dolgokat látok a sátorban! lsten sáto rát ugyanis a
földön a hivő emberek alkotják .. . Nézem az Istennek engedelmeskedő lelket
is . .. az Igazságosságot ésa kiáradó szeretetet . . . Csodálom ezeket az
erénye ket a lélekben; de még a sátorhelyen járok. Ezeken is túlhaladok; és
jóllehet csodálatos a sátor. elámulok , amikor az lsten házába érkezem .. .
lsten házában örökös ünneps ég van. Isten jelenlétében fogyhatatlan örveridezés . . . Aki ebben a sátorban jár és lsten csodá it szeml élt a megváltott lel kekben , annak fülébe jut az ünnepség zenéje, és a szarvast a vízforráshoz
ragadja . ..
Ugyanis az a szarvas , amely a vizforráshoz kivánkozik, azaz lsten életén ek
gyönyörüségéhez. az elragadott szarvas nem más, mint a lélek, amely önmaga
fölé emelked ik elragadtatásában, hogy elérje azt, ami fölötte van, és a csod álatos sátoron át eljusson az lsten házáig .. . Csakhogy az ember még itt a
földön él. még itt sóhajtozik, még a törékeny testet hordozza, még a föld i
botrányok között hányód ik. Onmagába tekint tehát, és kérdi: . M ért vagy, én
lelkem, szomorú? Miért háborgatsz engemet?" Lásd, már most örve ndezhetünk egy bizonyos belső gyönyörűség megtapasztalásán; lám, már valam i m úlhatatlant pIllanthatunk meg a lélek cs úcsával . még ha töredékes és pillanatnyi
is az; rnlért háborgatsz hát, és miért vagy szomorú mégis? Hiszen nem kétel kedsz Istenedben. Hiszen meg tudsz felelni azoknak. akik azt kérdezik tóled :
. Hol a te lstened?" Már valami múlhatatlant megsejtettél , miért háborgats z
hát? . Bízzál az úrban!"
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1:5 mintha csendben ezt válaszolná a lélek: Miért háborgatná lak, ha nem
azért, mivel még nem vagyok ott, ahol az a gyönyörúség van, ahova csak átmenetileg ragadtattam? ...
De .Bízz él az Úrban' - válaszol önmagának az önmagát háborgató lélek . . .
Csak maradj meg a reménységben. Amit ugyanis látunk, azt nem reméljük. Ha
pedig reméljük azt, amit nem látunk, várjuk csak türelemmel .. .
(Fordftotta Szabó Ferenc)
Nico laus Cusanus (1401-1464) teológus, bíboros ,Az elrejtett Istenről"

c.

rn űv éb ől :

lsten fölötte van a semminek és a valaminek. Mert neki engedelmeskedik
a semmi, amikor valami lesz belőle. I:s ez az ő mind enhatósága: minden létezőt vagy nemlétezőt felülmúló hatalom, úgyhogy létező és nemlétező egyaránt
engedelmeskedik neki. Ö viszi ugyanis végbe, hogy ami nincs, az legyen , ami
van, Ismét ne legyen. Ö maga tehát semmi sem abból, ami alatta van, amin
mindenható hatalma uralkodik. Ezért nem mondhatjuk sem . ennek" , sem
.arnannak": hiszen minden tőle ered. - Adhatnánk neki valami nevet? Amit
szóban meg lehet határozni, az kicsiny. A felfoghatatlan Nagyság kimondhatatlan marad. - lsten tehát kimondhatatlan? Nem kimondhatatlan , hanem rnlndenen túl kimondható, mert ő minden megnevezhetőnek alapja. Hogyne lenne
neve annak, aki minden másnak nevet ad? - Eszerint egyszerre kimondható
és kimondhatatlan? Még ez sem. Mert lsten nem az ellentmondás gyöke re,
inkább minden gyökér egyszerúsége . - Mit mondhatunk hát róla? Hogy sem
meg nem nevezhetjük, sem név nélkül nem hagyhatj uk, sem a kettőt együtt
nem tehetjük, hanem egyetlen állításunk - akár ellentmondó, akár kapcsolatos.
akár egybehangzó, akár ellenkező - sem illik rá, mert végtelensége mindent
felülmúl. A Kezdet ő, megelőz minden róla való gondolkodást.
Szent Anzelm, Canterbury püspöke, egyházdoktor (1033-1 109) Proszlogion
c. könyvéből
Megtaláltad-e, lelkem, amIt kerestél? Istent kerested, és azt találtad , hogy
ó a legfőbb lény, akinél jobbat nem lehet elgondolni, maga az élet, vil ágosság,
bölcsesség, jóság, örök boldogság és boldog örökkévalóság , mindenütt jelenlevő és mindig létező.
Uram Istenem, alkotóm és úJjáalkotóm, mondd meg vágyakozó lelkemnek,
ml vagy még azonfelül , amit látott, hogy tisztán lássa, amire vágyakozik. Nekifeszül, hogy többet lásson; de semmi többet nem lát, mlnt amit látott, csak
sötétséget. Azaz hogy nem sötétséget lát, hiszen tebenned nincs sötétség;
hanem látja, hogy nem képes többet látni a saját sötétsége miatt.
Valóban, Uram, megközelíthetetlen fényességben lakozol; mert senki más
nem hatolhat be ebbe a fényességbe, hogy beléd lásson. Csakugyan azért
nem látok , mert túl sok nekem ez a fényesség. I:s mégis általa látom mindazt,
amit látok: rnlnt a gyönge szem, rnlkor lát , a nap világa által lát, de a nap
világ ába nem tud bepillantani.
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Ó megközelíthetetlen, legfébb fényesség! Ó teljes , boldog igazság, milyen
messze vagy télem, aki olyan közel vagyok hozzád! Milyen távol esel tekintetemtól, holott én mindenestül tekinteted el őtt vagyok!

Mindenütt egészen jelen vagy, én pedig nem látlak. Benned mozgok és
vagyok, és nem járulhatok hozzád. Bennem és körülöttem vagy, és nem érezlek .
. . . Tanítsd hát meg szívemet, hol és hogyan keressen, hol és hogyan
találjon meg.
Uram, te vagy Istenem és Uram, és én sohasem láttalak. Te teremtettél,
te teremtettél újjá, minden jót te adtál nekem, és én még nem tsmeilek. Arra
vagyok teremtve, hogy lássalak; és még nem tettem meg, amire teremtve
vagyok.
Meddig még, Uram? Még meddig feledkezel el rólunk, medd ig ford ítod el
arcod tólünk? Mikor tekintesz ránk és hallgatsz meg bennünket? Mikor vil ágítod meg szemünket, mikor rnutatod meg arcodat? Mikor adod nekünk magad?
Teklnts ránk, Uram, hallgass meg, világosíts meg bennünket. mutasd meg
magad nekünk. Térj vissza hozzánk, hadd legyen jó minden; mert nélküled
csak rossz minden. Könyörülj fáradozásunkon, feléd való igyekvésünkön, mert
nélküled semmire sem megyünk.
Taníts meg, hogyan keresselek, és mutasd meg magad a keresének; hiszen
keresni sem tudlak, ha te nem tanítasz, megtalálni sem, ha meg nem mutatod
magad. Vágyva keresselek, keresve vágyjalak, szeretetemmel találjalak meg,
és szeressem. akit megtaláltam.

A SZENTATYA IMAJA A BÉKE VILAGNAPJÁN

Anyánk, te tudod, mi az, amikor az édesanya Fiának halott testét
szorítja karjába, azét, akinek életet adott: kíméld meg a földkerekség
minden édesanyját gyermekeik halálától, a kínzástól, a rabszolgas ágtöl,
a háboru pusztításától, az üldözésektől. a koncentrációs tábortól, a börtöritölt örízd meg számukra az ember születésének, élete fenntartásának, kifej1ődésének örömét. Ennek az életnek a nevében, az úr születésének nevében esdd ki. velünk együtt a világban a békét, az igazságosságot! Béke Édesanyja, anyaságod teljes szépségében és fönségében,
akit az Egyház magasztal, a világ pedig csodál, kérünk téged: Légy velünk minden pillanatban! Tedd, hogy ez az új év a béke éve legyen, Fiad
szUletésének és balál.ának érdeméért! Amen.
5
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ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK

ISTENKERESJ:S A MINDENNAPI MUNKÁBAN
I. János Pál pápa velencei pátriárka korában írta ezt a cikk et az .11 Gazzettlno" c.
lapba Josemarla Escrlv á de Balaguer-röl, az .Opus Del" alaplt öjáröl. akinek boldoggá
avatása folyamatban van. A mozgalom ma világszerte több mint 70 OOO tagot számlál,
ebből mindössze 2 % a pap. A munkájukhoz szükséges papi utánpótlásról maguk gon·
doskodnak : 1978. aug. lS-én Spanyolországban 60 tagjukat szentelték pappá 17 különbözö országból a megfelelő tanulmányok elvégzése után .

1941-ben a spanyol Victor Garcia Hoz ezt a kijelentést hallotta gyóntatójától a gyónás után : ~Isten a szemléló<lés útjaira hívja." Elcsodálkozott. M ind ig
azt hallotta, hogya .szernl él őd és" a szentek, a rnlszt lkus élet útjait járók dolga, magas cél, amelyet csak néhány kív álasztott érhet el, legtöbbnyire a világ .
tól visszahúzódottan é lő emberek. •Én viszont - írja Hoz - azokban az éve kben nös voltam, már két vagy három gyerekkel, nagyon remélve - ez késöbb
be ls teljesedett - , hogy még több ls lesz, és dolgoznom kellett, hogy családomat eltartsam."
KI volt eza forradalmi gyóntatóatya, aki egyetlen mondattal túltette magát
a hagyományos korlátokon, és a házasok elé ls misztikus célokat túzött? Josemaria Escrlvá de Balaguer, a spanyol pap, aki 73 éves korában , 1975·ben Hórnában halt meg. Mindenekelótt az Opus Dei alapítójaként ismeretes. Ez a rnozgalam az egész világon el van terjedve, s az újságak gyakran foglalkoztak vele,
csakhogy néha igen pontatlanul. Hogy valójában mik az Opus Dei tagjai és rnlt
csinálnak, azt maga az alapító világította meg. 1967-ben kijelentette : Tagjaink
.csekély arányban papok, akik a zelőtt világi hivatásban dolgoztak, számos
megyéspap az egész világ sok egyházmegyéjéból, és nagy sereg különbözö
nemzetiségú, nyelvú és származású, munkájából éló férfi és nö. Nagyobbrészt
házasok, egyesek nem. Tevékenyen közremúködnek abban a fontos feladatban,
hogy a társadalmat emberibbé és igazságosabbá tegyék. Embertársaikkai szorosan együtt élve végzik személyes felelósséggel napi rnunkájukat, megoszt·
ják másokkal a sikert és sikertelenséget. Igyekeznek teljesíten1 társadalmi
kötelességeiket és élni állampolgári jogaikkal. M indezt természetes módon
teszik, mint minden felelósségének tudatában levő keresztény, anélkül, hogy
valami különleges emberfajtának tartanák magukat. Munkatársa ik k öz őrt pröbálják fölfedezni a valóság mindennapos dolgaiban az Isteni fényességet."
Egyszerúbben mondva: a .mindennapos dolqok" a munka, amit napról napra
végeznünk kell; az .Istenl f ényesséq" a szentségre törekvó élet. Escrivá de
Balaguer az evangéliummal együtt folyvást azt állította: Krisztus nemcsak azt
akarja tól ünk, hogy egy kicsit legyünk jók, hanem annyira, ahogy csak telik
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tőlünk. De azt akarja, hogy ezt ne rendkívüli cselekedetekkel érjük el , hanem
közönségesekkel. Csak a mód nem lehet közönsé ges, ahogyan végezzük óket.
Az utca forgatagában, az irod ában, a gyárban szentelód ik meg az ember, ha
szakértelemmel teljesíti kötelességeit, lsten iránti szeretetból és örömmel.
úgy, hogya napi munka nem .m indennapi traqédla", hanem . mi ndennapl mosoly" lesz .
Hasonlót tanított több mint 300 éve Szalézi Szt . Ferenc. De Balaguer több
pontban még tovább megy. Szt . Ferenc ugyan síkra száll azért, hogy mindenki
lehet szent, de ó csak .a laikusok lelkiségéról" beszél, míg Escrivá . lalkus
lelkiséget" akar . Szt. Ferenc majdnem mindig ugyanazokat az eszközöket ajánl.
ja a Ialkusoknak, amelyekkel a szerzetesek élnek, ha megfeleló módosítással
is . Escrlvá radikálisabb : egyenesen az életszentség .materializál ásáról" beszél ,
jó értelemben értve. Szerinte magát az anyag i jellegü munkát kell imává és
életszentséggé változtatni.

A legendabeli Münchhausen báró egy meséjében egy nyúl szörnyet ír le,
amelynek kétszer annyi lába van : négy a hasa alatt, négy a hátán. Amikor a
vadászkutyák a nyomában vannak és látja, hogy hamarosan utolérik, hátára
fordul, és pihent lábaival folytatja a menekülést. Az Opus Dei alapítójának
szemében .szörnyszülött" keresztény élet az olyan , amely két sínpáron fut:
Itt az ima Istennek, ott a munka önmagában . Nem, mondja Escrivá: az élet
gyönyörüség, ésa családi élet önmagában vett egység , a maga teljességében
szentelödlk meg. Ezért beszél .rnateríaltzált" lelkiségröl.
Helyes és szükséges antiklerikalizmusról is beszél. abban az értelemben ,
hogy se a világiak ne lopják el a papoktól és szerz etesektól a módszerei ket
és a .rnesters éqüket". se megfordítva . Azt hiszem. ezt az ant iklerikal izmust
szülöi örökségként kapta. különösen az édesapjától. aki minden téren pompás
ember volt, dolgos. meggyözódéses keresztény, fül ig szerelmes a feleségébe ,
és folyvást vidám.•Emlékezetemben m indig derüsen él - írta f ia - , hlvatásomat neki köszönhetem .. . Ezért vagyok ,pat ernali st a' ." Egy kis . antlklerlkélis" ösztönzést valószínüleg disszertációjávaI kapcsolatos kutatásai közben ls
kapott. Az értekezést egyh ázjog ból írta a Burgos melletti Las Huelgas ciszterci
apácakolostorról. Ott az ap átnő egyszerre minden volt: nemes hölgy. főn öknő.
egyházi méltóság, világi kormányzó a kolostorban , a kórházban, akonventek·
ben, templomokban és hozzájuk tartozó falvakban, klr ályl és szinte püspöki
joghatósággal és hatalommal. Ez is .szörnyszül ött" dolog , enny i ellentétes és
egymásra tornyosuló feladat. Igy ezek a munkák nem lehettek lsten munká l,
ahogyan Escrlvá akarta. Hisz hogy lehetne .Isten munkája" valami - rnondta - , ha rosszul van megtéve, elsietetten, szakmai hozzáértés nélkül? Hogy
lehet szent egy kőműves, egy építész, egy orvos, egy tan ítö, ha egyben amennyire csak rajta múlik - nem jó kőműves, jó építész, jó orvos, jó tanftó
ls? Ugyanilyen értelemben írta 1949-ben Gilson (az 1978-ban 94 éves korában
meghalt nagy francia tomista tudós. Szerk.): .Azt mondják, a hit emelte a
középkor székesegyházait; helyes . . . de a mértan ls." Hit és mértan, hit
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és szaki smerettel végzett mun ka Escr ivá felfogásában kéz a kézben jár ; az
életszentség két szárnya .
Szalézi Szt. Ferenc kön yvekre b ízta elméletét . Escrivá is ezt tette, klhasználva sokfelé igénybe vett id ejének rövidke perc eit is . Ha talán ép pen beszélgetés közben valami ötlete tá madt, vagy egy kifejező mondat jutott az eszébe,
kih alászott a zseb éből egy kis noteszt, és bejegyzett egy rövidke szót vagy
egy f él sort, amit k é s őb b felhasznált könyveiben .
Nagy lelkiségi múve megvalós ításának és kifejlesztésének szentelte igen
elterjedt könyve in kívül roppan t szívós tevékenys égét is, kiépítve az Opus Del
mozgalmat. .Adjatok az aragón iai embernek egy szöget - tartja a közmondás - , és a fejével fogva beverni a falba ." .I:n aragón iai vagyok - írta Escri vá
de Balaguer - , hát szívósnak kell lennem" Egy pill anatot sem veszt eg et ett
el. A spanyol polgárháború el őtt, alatt és után előadott egyetemi hall gatóknak,
főzött . padlót tisztított, ágyat vetett és beteget ápolt. . Büszk én mondom : ezer
meg ezer órát töltöttem azzal. hogy Madrid szegénynegyedeiben gyere keket
gyóntattam. Csepegő orrocskával jöttek. Először meg kell ett t iszt ogatn i az
orrukat, rntel ött megtisztíthattam volna szegény lelküket." Igy ír t, és ezzel
megmutatta, hogy igazán él benn e a . mindennapi mos oly'. Ezt is ő írta: . Kés ön, halá lfáradtan vetődtem ágyba. Am ikor más nap regge l f öl keltem , m ég rnln.
dig fáradtan , azt mondtam magamban: ,Josémaria, ebéd el ő tt enge délyezel
magadnak egy kis szuny ókál ást,' Alighogy kint voltam az utcán, és láttam az
aznap rám váró munka terjedelmét, hozzátettem : ,Josémaria, már megi nt áte]tettelek: '
Nagy munk ája azonban az Opus Dei megalap ítá sa és veze t ése volt . A név
II vélet len múve . Egyszer valaki ezt jegyezte meg neki : . Ha találóan akarjuk
mondani : lsten múve ez." . Igen, gondoltam magamban, ez a helye s név: nem
az enyém, hanem lsten m üve , Opu s Dei." A mú a szeme láttára növekedett
és terjedt ki mind en földrészre . Erre meg kezdte utazásait Európ éban és azon
kívül , új alap ítá sok ügyében , kat ekézisek tartására.
A z Opus Del tagjainak elterjedése, száma és m in ős é g e alkalmat adott mi ndenféle spekulációkra holmi hat alm i szándékokról és rner ev, vak enge delmess é g rő l. Az ell enkezője az igaz. Csak is az éle ts zentség utáni vágyakozás f elel
meg ebből a valóságnak, de örömmel. a szolq álat szell emében és nagy szabadsággal.
. M l ökumen ikusak vagyunk, Szeritatya. de nem Sz ents égedtől t anultuk az
ökumen izmust' - ezt a me gjegyzést enged te meg magár.ak egy napon Escrivá János pápával szemben . A pápa mosolygott : tudta, hogy 1950-től az Opus
Dei XII. Pius pápa engedélyének bírtok ában nem katolikus és nem kere szt ény
munkat ársakat is fö lvehetett.
Escrivá egyetemi hallgató korában dohányzott . Am ik or belé pet t a szernlnáriumba, a portásnak ajándékozott pip át és dohányt , s lemondott a dohányzásr ól. De aznap, amikor fölsze ntelték az Opus Dei első három papját, azt
mondta: . I:n nem dohányzom , ti hárman szintén nem ; Don Alvaro , tenek ed
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most el kell kezden i dohányozni . . . Azt akarom, hogya több iek ne érezzék
kötve magukat, és ha kedvük van, hát füstöljenek : Néha előfordul. hogyegy.
egy tag - hiszen az Opus Dei csa k segft tagj ainak , hogy felelősségg el tegye.
nek szabad egyéni elhatározásokat, a közéletben is - fo ntos áll ásba emel·
kedlk. Ez az ő magánügye, nem az Opus Dei-é. Am ikor 1957-ben egy rnaqasrangú személyiség gratulált Escrivának, mert egy ik tagju kat spanyol mlnls zterré nevezték ki, a követ kező meglehetősen szár az választ kapt a: .Mi közöm
hozzá, mi nls zter- e vagy utcaseprő? A fontos az, hogy m e g s ze ntel ődjék a rnunkájában." Ebben a feleletben ott az egész Escrivá és az Opus Dei szelleme :
egyese gyedül az a fon tos, hogy valaki megszentelódjék a munkájával - akár
miniszterként, ha éppen arra a helyre állították - , hogy igazán megszentelőd
jé k. A többi nem sokat sz árnlt,
Alb ino Luciani bíb oros

A HIT SEMMIRE SEM "VALÓ" . . .
A 30-as években, a római egyetemi város felavatása után Idegen vend égek
egy csoportját fogadták, akik alaposan meg akartak nézni mindent. Egyikük,
magasrangú tiszt, melegen gratulált az olasz hatós ágoknak . •Roppant hasznos
lét esítmény - mondt a - . Háború Idején könnyen át lehet alakítani óri ási ka.
tona i kórházzá . . . " Körülnézve a derék t iszt nagy meglepő déssel észlelte,
hogy a CSOport többi tagja zavartan mosolyog. Ugyan ml nevetni való van a
szavain?
A nevetségesség abban rejlett, hogyal étesítm énynek egy nagyon is rnásodlagos, távoli és bizonytalan értékét magasztalta, és ezzel megmuta tta,
hogy nem értette meg vagy nem értékel i az egyetemi tanítás saj átos. közve tlen érté két.
Attól tartok , bizonyos fajta apologetika hasonlóan v iselkedik, amikor a hit
előnyelt magasztalja.

Régi tünemény
A Jelenség a távol i 18. században kezdődött . A . felvl l áqosult" és volter iánus magasabb társad almi osztályok akkor azért mozdí tották eló aláre ndeltj eik
hit ét , mert az az erkölcsöt .szolq álta", és támog atta az adott rend bizt onságát. A 19. század rom ant ic izmusa azután azért magasztalta aty áik hitét, mert
egy múvé szileg terméketlen korb an olyan értelmi és érzelmi magatartást élesztett fel új ra. amely egykor székesegyházakat és mindenféle múvész i alkotás t
hozott létre. Az el ső világháb orú utáni nagy felfordu lásban sokan szilá rd szl klaként bámulták az Egyházat a to mboló hullámok közepett, és azért fo rdultak
a hit felé , hogy világos és hatá rozott elvek és követelmények szilá rd talaját
érezzék lábuk alatt. Manapság so k f iatal rokonszenvezik a hitt el, mert az képes népies, meghitt, spontán jellegú mozgalom t áplálására anél kül. hogy szervezet i vasfegyelmet kénysz erftene ráju k. M ind enekfölött pedig ma és mlnd en-
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kor rengeteg ember van és volt, aki gyászol, mozdulatlanságra kényszeritett
beteg, családi és hivatásos életének hajótöröttje, csalódott várakozásaiban,
egyszóval leszármazottja azoknak, .aklk különféle betegségekben és bajban
szenvedtek, ördögtől megszállottak, holdkórosok és bénák' voltak (Mt 4,24)
és így követték Jézust. Ezek a hitben ha nem is éppen a gyógyulást, de a
türelem és a remény erejét keresik, a vigasztaló világosságot, elhibázott életük értelmét.
I:rtsük meg egymást: szllárd meggyőződésünk , hogy mindezek az emberek
tökéletesen helyesen értékelik a hitet. Mert az csakugyan semmi mással nem
helyettesíthető alapja az erkölcsiség nek. vagyis az emberhez méltó életnek;
teljes és gazdag személyiséget fejleszt ki, aki azután létre tudja hozni a kultúrát , a m űv észetet, az igazságos társadalmi rendszert: és derűt képes adni a
szenvedésben. A hit (nem a pusztán anyakönyvi . hanem az átélt hit) meqhozza mindezt a gyümölcsöt: nap mint nap tapasztaljuk. Sok a h ittől távolálló
ember elcsodálkozik a kegyelem csodáinak láttán, amelyek mindennap megvalósulnak körülöttünk a teljes hittel Istenre hagyatkozó emberekben, olyan
környezetben is , ahol legkevésbé várnánk.
A hit semmire sem nvaló"

A hit megtermi mindezt a gyümölcsöt, de nem arra val Ó . hogy ilyen
gyümölcsöket teremjen.
Egy iroda lomtörténész életében olvassuk. hogy ha a kisfia éjszaka sírt.
Homérosz ve rssorait mondogatta a bölcsője fölött. A hömpölygő hexaméterek
elaltatták a ki csit, mint a tenger mormolása. De azt azért nem mondhatjuk,
hogy az Iliász altatónak .val ö", Egy híres orvos fia arra használta apja fecskendőjét , hogy óra közben az iskolában vizet fecskendezzen szét a tanítónő
bosszúságára. De azért nem állíthatjuk, hogy a Pravaz-fecskendő unatkozó
iskoláslányok ébresztgetésére •való" .
Ha valami valamire .szolgál", valamire .valö ". az annyit jelent, hogy egy
bizonyos célra hozták létre. Alárendeltséget jelent. Az illető dolog értelme
eszerint más, kívülálló dolgokra irányuló szerepében rejlik. eszközl. függő
je ll ege van. Mi ndezt nem állithatjuk a hitről. mert a hit jelentősége önmagában rejlik . M inden hasznától és másodlagos, küls ö hatásától elte kintve is kötelező erejű .

Ezek a megfontolások nem nyelvészeti elemz ésből erednek, hanem teológiai. vagyis hitbeli elvekb ől. Ha főleg vagy éppen csakis a hit szerepét és
hasznát hanq súlyozzu k, akkor félő . hogy megt agadjuk il hitet. Az enciklopedisták megengedték. hogy a hit .va l ö" valam ire. de úgy gondolták, hogy ez hamis hit. A közelmúltban bevezették a hitoktatást az olasz elem i iskolákba ,
rnert neme s érzelm eket önt a gyermekekbe és ez hasznos. de a középlskolákból már ki akarták rekeszteni, mert föltételezték. hogy ellentmond a tudományos igazságnak. Ez a vallomás : .Hlszek, mert ez anny i békét önt a szivernbe" (föltéve. hogy az illető csakis emiatt a lélektani hatás miatt hisz) , igazá.
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ból ezt jelenti : .Tudorn, hogya hitnek nincs alapja, de úgy viselkedem, mintha
volna, mert ez az elképzelés fölöslegessé teszi a nyuqtat ókat ."
A hit lndokol ását nem a hasznában kell keres nünk. hanem egy egészen
más, fel s őbb szinte n.
Gondoljunk egy igen gyakori jelenetre : egy oszt ály Iskolai kirándulásról tér
vissza . Szüleik várják a gyerekeket. Az egyik először tanácsta lanul néz körül,
keresi az anyját, és m ikor észreveszi, boldogan rohan feléje. Ostob aság lenne
az ö l e l k ező anyát és gyermeket megkérdezn i. miért nem kerülik kl a talal kozást; mire . valö" az édesanyának. hogy találkozik gyermekével. rái smer . rneqöleli? Bizonyára senki sem gondolja, hogya gyermekkel való tal álkozás arra
va l Ó . hogyelkerüljék a büntetőtörvénykönyv el ölr ásalt. vagy biztos ítsák a
család békéjét. Az anya ráismer f iára és rneq ölelt, mert ez az ő fia . aki hazajött.
A hit szerkezete alapjában véve hasonló. Az ember meghall egy üzenetet.
Sok mellékes részletet nem ért meg. de megrag adja a lényege t: arról van
szö, hogy lsten megigérte: jelen lesz népe közepett Krlsztus , a megtestesült
Ige által. aki tanítványa iba önti a Szentlel ket , hogy üdvösségre vezérel je őket.
Ezt az üzenetet b első és k üls ő jelek fényudvara vesz i körül: csod ák (Jézus
csodáitól kezdve a szent ek életében emlf tettekig] és még inkább azok a be lső
átalaku lások, amelyeket lsten odaadó keresőinek személyiségében és életében
hoz létre. Ebben az üzenetben, ezeknek a jeleknek a kísé retében nem csupán egy lstenről szóló ta nítá st ismerhetünk fel . hanem magának Istennek él ő
valóságát, amely megny ilvánul előttünk, bár ugyanakkor láthatatlan marad . A
hi vő úgy fogadja magához istenét, mint ahogy 11 söt étben hangjáról vess zük
tud omásul barátunk jelen létét. Mindenestül rábízza magát. elfogadja tan ítását.
törvényét . ígér eteit. azért , mert mindez tőle való . mert őbenne b ízhat , mer t
nem érdemes őnélküle éln i.
De ha így áll a dolog, mi az oka, hogy az Egyház pászt orai , az apolog éták.
a teológusok, a hitszónokok századok óta sorol gatják a hit ésszer üségének
ind ítéka it, és bizony gatják, menny i jótékony következménye van? Az, hogy
anya és fia magától értet ődőe n isme ri föl egym ást, itt nincs l e h e tő s ég semmi
két elyre . - mi azonban csak annyit látunk. hogy é s sze r ű . jói rneqa lapozott
dolog elism erni a kin yilatkozta t ó, megszabaditó, ü d vöz ítő Istent. De hogy el
is ismerjük. ahhoz szabad e lköt élezés kell . Vagyis ha va lakt nem akar hi nni.
nem kényszerül rá. Már most a hit alapv e tő - és s zerű, de szabad. vagyis nem
kikerülhet etlenül evidens - választása rendszeri nt fokozatos an érik meg. külön féle okok hatására. Ahho z hasonlíthatjuk a folyamatot, amikor valaki blzalmat és rokonszenve t kezd t áplálni fl másik ir ánt, és tá rsul fogadja val ami
kockázatos váll alkozásb an (hegymászás, üzle talap í ás vaqy éppen házasság].
A hit fok ozatosan fejlődik, amint az ember szemügy re veszi a kül ö n b ö z ő
je leket, és együttesükbe n ráismer a szövets égét kínáló Ist enre. Fejl ódik, amíkor az ember, lsten hivás ától csalog atv a. rájön, milyen kívánatos számára il
hit . hiszen akkor lst en .az ő Istene" le sz. Nemcsak hogy nem állí t kor látok at
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élete elé, Inkább előmozditja IgazI fejlödését: a hivő ember örül Igazán annak,
hogy megszületett.
Mindenekfölött pedig annyiban fejlődik a hit. amennyi ben a Szentlélek vi·
lágosságot ad: azzal tudjuk megérteni mindezeknek a seg i tő okoskodásoknak
az érvényességét. Megeshetik. hogy egy biró nem érti meg az ártatlant fölrnentö érv erejét, viszont azok, akik együtt élnek vele, I á t j á k , hogy ha a
dolog úgy volt, ahogyan a szemtanú beszámol róla . hozzátartozójuk nem kÖveth e t t e el azt. amivel vádolják. Igy azok ls. akiknek a természete a Lélek múveként bizonyos mértékig hasonlóvá válik Istenéhez, szörnyúségnek tartanák,
ha nem fogadnák be Ot. Ugyanakkor mások, akiket abban a pillanatban nem
.világosít fel" bensőleg a Lélek, észre sem veszik jelenlétét. Csakugyan. mint
ahogya II. vatikáni zsinat tanítja, a hithez .szükséges lsten m egelőző és segitő
kegyelme, valamint a Szentlélek belső segitsége, aki a szivet Inditja és lste n
felé forditja , megny itja az értelem szemét , és mindenkinek könnyúvé teszi.
hogy beleegyezz ék az igazságba és elhiggye azt" (Del Verbum n. 5). Tehát
hogy elérkezzünk a hitre. ahhoz semmi sem fontosabb. rnlnt hogy szivünkben
felkész ülj ünk a Szentlélek látogatására, szeretetet gyakoroljunk embertársunk
Iránt, és kitartsunk az alázatos és bizakodó imában.
Amikor valaki a Lélek befolyása alatt húséges hallgatójaként az Ige s z o I·
g á I a t á r a adja magát, akkor kezdi meglátni. hogya hit - nem s z o I g á I
neki. hanem megadja neki az élet teljét. amely a halállal sem ér véget.
Alszeghy Zoltá n

LÁTOGATÁS A GEM ELLI·KLlNIKÁN

II. János Pál pápa a megválasztása utáni napon. okt. 17-én délután elhagyta
a Vatikánt. hogy meglátogassa a tömegtájékoztatási eszközök pápai blzottságának elnökét. a lengyel Andreas Maria Oeskur püspök öt. akit agyvérzéssel
szállttottek kórházba. Az 54 éves püspök régóta jóbarátja volt a pápának .
Deskur püspök öntudatlanul feküdt ágyában, amikor barátja belépett. letérdelt ágya rnellett, majd fölébe hajolt és homlokon csókolta. Megindultan rnondta a körülállóknak, hogy .szoros barátságban" áll a beteggel . és hozzátette:
"O vezetett be Rómában. A kollégám mint püspök. de mlndenekelött a leqkedvesebb barátom. O vezetett be, bár valamivel fiatalabb nálam." Felszólította őket, Imádkozzanak el vele egy tizedet a szentolvasóból a betegért, akl
.k ülönösképpen tisztelte a Szűzanyát, reméljük. az ls kegyesnek mutatkozik
Iránta." A pápa már a megválasztása előtti pénteken, a klinikára való beszállítása után megl átogatta barátját. Most megtudta, hogya beteg kijelentette:
minden szenvedését a konklávéért és az új pápáért ajánlja fel. Hétfőn éppen
jobb napja vol t. és este a televizióban nézte a .fehér füstöt". Leirhatatlan volt
az öröme. amikor megtudta a választás ki menetelét. - A pápa igy búcsúzott
az eszméletl en betegtól : •Testvérem."
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Ezután a 10. emeletról a negyedlkre ment le a 11fttel, hogy ott hangszórón
át rögtönzött olasz nyelvü beszédet intézzen a betegekhez. (Kere ken kétezer
személy feküdt a klinikán.) Elmondta nek ik , hogy bar átj ának meglátogatására
jött - de nemcsak hozzá, hanem az összes beteghez. Délelőtt a bíbo rosokhoz
szólva emlékeztetett azokra is. akik szenvednek.•TI gyengék vagyto k, de ez
csak a látszat. A valóságban erősek és Igen hatalmasok vagyto k, úgy, ahogyan
Jézus Krisztus ls erős , mivel megfeszítették: Kérte őket, ajánlják fel szenvedéseiket az Egyházért és a pápáért. •Mert - más szempontból - a pápa ls
ige n gyönge ember, és rászorul a segítségre: . Kös zö net mindny ájatoknak. és
veletek együtt az orvosoknak, a nővéreknek, a betegek lelk ész ének. az ápolóknak és mIndazoknak, akik Itt üdvözöltek és egy kicsit meg is védtek; mert a
túltengő szeretet miatt csaknem abban a veszélyben forogtam, hogy magam
ls mint ápolt maradok a klinikán." (II. János Pál arra célzott, hogy - miut án
már Róma utcá in gépkocs ijában lelkesen ünnepelték - a kis zállásk or úgy
köréje tódult a tömeg, hogy aIIg tudták kiszabadítani és a kllnlkára, majd barátjához eljuttatnl.l Végül befejezte rövid beszédét: ..Elég. Dicsértessék a
Jézus Krisztus." Ekkor Msgr. Caprio valam it súgott neki. A pápa mosolyogva
folytatta : .Az államtitkár úr éppen most mondja, hogy nem elég . Azt rnondla,
hogy áldást kell adnom. MegtanIt rá. hogyan kell a pápának viselkednie. Nagyon helyes." Erre megáldotta őket.
A pápa látogatása a város keleti szélén fekvő klinikán összesen 33 perc ig
tartott. Mielőtt elhagyta volna a klinikát. benézett még néhány olyan súlyos
beteghez. akik nem tudták elhagyni ágyukat. A kijárat felé közeledve hirtelen
egy bete g tört át a tömegen. Nyaka és feje be volt kötv e: daganata volt. Odament a pápához, megfogta a kezét. és a beteg helyre tette. János Pál megállt.
odaszorította a kezét a beteg nyakára . és mélyen a szemébe nézett. A beteg
sírt. A pápa tovább nézte, mintegy imában elmerülve . Azután ő is sírva fakadt.
(Osservatore Romano)

MÁRTON ÁRON PDSPUK 40 ,"VES JUBILEUM A

A minket szerető Úristen végtelen Irgalmából egyházmegyénk püspöke,
Márton Áron. ez év karácsonyának vigiliáján tölti be püspökségének 40. évét,
Az egész egyházmegye papsága és híveinek lelke csordultig telik hálaadó
imával. hogy a történelem egyik legnehezebb korsza kában és változatos megpróbáltatásainak negyven évén át páratlan Főpásztort adott az lsten, akit nemcsak saját hl vel, de országosan és világszerte a megbecsülés hangján emlegetnek katolikusok és minden keresztények.
Püspök Atyánk az ünneplés mi nden f ormáj át ól teljesen elzárkózott. de ml
nem mehetü nk el jeltel enül a rendkívüli ünnep és évforduló mellett.
Nagye l ődjével . Majláth püspökkel maj dnem egy évszázadot fogtak át, és
vi tt ék a keresztet , amelyet maga az emberiség szerkesztett népeinek. fiainak.
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hogy mennél nehezebb legyen számára a kult úrájára és civ ilizációjára, találmányaira és anyagi bőségé re büszke huszadik század.
1896-ban született Cslkszentd omonkoson népes, szorgos és te nnészetes
ésszel megáldott csal ádból, M i e l ő tt a püspökség terhe ránehezedett, már megjárta az elsó világháború frontjait, s mint f iatal pap mutatta meg a ve zető
egyéniségek minden fejlett [el ét, s koloz svári röv Id pl ébánoss áqa alatt a szervezők kiv álós ágait .
Közvetlen elődjének, Vorbuchner Adolf püspö knek je lszavával jött: .Ur arn.
ha néped számára még szükséges vagyok, nem utasítom el, vállalom a rnun kát !" (Non recuso laborem .) . Kinevezésem a szent Karácsony előestéjéről
van keltezve - írja körlevelében - , s a karácson yi angyalok sz ózatával jövök
és köszönt elek t it eket : Dicsóség a magasságban Ist enne k és békesség a jóakaratú embereknek. A z angyali szózatban külde tés em tartalma is benne van.
lste n dicsó ségéért és a le lkek békéjéé rt kell dolgozn om . . . Szent hivat alom
köte lez, hogy egyf ormán püspöke legyek szegénynek és gazdagnak, tanultaknak és a tanulás lehe tóségeitő l elzárta knak . . . az élet kegyelt jei nek és az
élet szerencsétl eneine k, búnösöknek és a kegyelem áld ott jainak i" A közös
program , amit hivő népének ad, még ma is a világ legszerencsésebb útja a
boldogulás felé : . M eg kell tanulnu nk, hogy egym ásért munkát váll alj unk és
tudjunk együtt dolgozni az élet minden területén. A válaszfalakat, amel yeke t
az emberi röv idlátás, hiúság vagy érdek emelt testvér és testvér közé, így
lehet lassanként eltün tetn i ; a gyúl öle tet, amel y ellen ségeket nev el . így leh et
szeretettel hel yettesíteni és a knsztust t estv éris éget jóakarattal megv alósí ·

taní ."
Az ötéves m ásod ik világháború egész ideje alatt az üldöz öttek. kisemm izet·
tek, semmi és senki nél kül mara dotta k megsegítóje lett. Segített nemcsa k a
saját fölösleges filléreive l, hanem meg szerve zte , kikoldul ta még azoktól is,
akik maguk nem bővelke dt ek a javakban, a legs zükségesebbet. Úgy seg ít ett,
mint aki nemcsak a gyújtótáborokban , de mind en megszaladó , megrettent
családban jel en van és az Aty a szívéve l érez . és értelmével megv ilágít ja az
útirányt. Szenved élye ket leszereló bölc sességgel járt közbe a hajba jutottakért. Emlékeze t es marad az egyház és a népek tö rt énet ében az a f igye lmez·
tetés, amel yet akko r adott , amikor a faj i megk ülö nbözte t és majdnem egés z
Európában cél bavette egy nem zet fia it s kit artással üldözte, pedig még hadviselők sem vol tak. Hirdette, hogy az emberi jog okért elé g emberne k lenni. s
annak nem korl átj a a szárma zás, s nem külön kivál tság még a kereszts é-j té nye
sem . Az élet vezérhar angja, hogya testvér a te stv érért felel ős. és éqbeklált ó
bún mindenfél e kainkod ás.
Még alig hallg atn ak el a fegyverek. a nagy szellemi. ér zésbel i és an y a ~ i
z űr zavar ban biztos i rányt mutat a vilá gnak : . E u r ő p a , sót az egész vil ág a ke·
resztben remél. ~rzi , hogy minda zzal, ami gyötródését okozza. ny ilta n csak az
evangél ium száll szembe , s szebb jöv ót is csak Krisztu s kezdhet . Ez a keres zténysé g azonban nem lehet f élkere sztén ys éq , hanem t otá lis : vagy egész, vagy
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semmi. A félkereszténység nem képes megkötni a partot. A népek ma inkább.
mint valaha vágyódnak az egész Igazság és békítő szeretet után . Ami ma tovább robbantja az igazság útjait, vagy a bosszúállást szabadítja a világra, az
nem a szebb [ öv őn dolgozik, hanem folytatja a háborút: (1945-ös körlevél.)
Ezért rendezte meg egyházmegyeszerte mindjárt a népm issziókat , ezért szorgalmazta a gyermekek és felnőttek bitoktat ás át.
Most, hogy életének 82., papságának 54. évéhez és püspökségének 40 éves
jubileumához elérkezett, az lsten megáldotta nemcs ak fehér hajj al, de olyan
testi betegséggel ls, amely nem hagy egyetlen napot sem a keresztút válogatott állomásai nélkül. Bármilyen is legyen a stácl ö, még mindig azt mondja :
.Non recuso laborern! " , nem vonom meg a munkát. Egyedül ő tud ja, hogy a
kegyelmeknek és erényeknek milyen áradatából forrásozik arcán a mosoly ,
még olyankor is, amikor másoknak sírása is kese r űv é váli k. Igy let t drága
emlék mindenki számára, akivel negyven éves püspöksége alatt t alálkozott .
A II. vatikáni zsinat elmellőzte és kerülni kivánja a hangzatos címe ket. A jubiláló Főpásztor neve papjai és hivei számára valóban: POSPOK ATYA !
Ez év októberében II. János Pál pápa a közös audlencián azt kérde zte tólern: Ha Márton püspök idős és beteg, akkor ki korm ányozza az egyházmegyét?
Azt feleltem reá: Aron püspök kormányozza , s ez az én szerencs ém. Hogy
negyven éven át vezetett minket és nehéz útjainkon világító fáklya volt , ez
volt a mi népünk ezerencs éje és jubileumunk örömének gazdag tartalm a, s ez
Te Deumunk vezérharangja . Imádságunk pedig meg nem szünik : .JÓ Aty ánkért
esdeklünk, tartsd meg lsten őt nekünk, színed előtt nyerjen te tszést szíves
kérelmünk! "
Jakab Antal segédp üspö k körlevel e. ( Rövi dítve )
Ugyancsak 1978-ban ünnepelte 70. születésnapját és püspö kségének 30. évfordulóját Boros Béla temesvári püspök. Igy ír erről: .M ost dec. 12-én van
30. évfordulója, hogya .papl teljesség' hatalm át is meg kapt am, - kérem imájukat, hogy hüen , ,patient er et oboed ien ter ' teljesíthessem az Úr és Egyháza
akaratát: est amor meus! Mind ig erőfor rás , bátorítás , ha az ember megtapasztalja, hogya földiek részéről sincs en egyedül hagyva. Bizony az évek teln ek;
mindenben legyen áldott lsten szent akarata , hiszen a Gondviselé s a végt el en
Szeretet szívéből fakad: (Szerk .)
EGYHÁZKtJZS~G(]NK

LELKI MEGÚjULÁSA

1978-OOn több amerikai magyar egyházközség 50 éves jubileumát ünnepelte. Az
alábbi lelki programot a montreáli egyházközség plébánosától kaptuk . Félévvel az ünnep ségek előtt osztotta ki a közgyülés résztvevöi között,

Mit tudunk tenni azért , hogy ez a jubileumi év SZENT tV, kegye lmi i dő legyen
mindnyájunknak?
A) Onneplés és hálaadás éve magam és magun k számára?
B) Az Istennel való bensőségesebb kapcsolat pve?
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C) A megbocsátás és kiengesztelődés, az egymásra találás éve?
Hogyan tudok másokat bevonni ebbe?
1) Milyen szükségletek hozták létre ezt az egyházközséget, milyen Indítékok?

-

(Kellett a magyar prédikáció, szentmise, a közös lma, ének; az lsten bocs ánata, az I:let Kenyere; Úrnap, Föltámadás stb .)
Szükségünk van-e ma ls magyar katolikus közösségre Montreálban? Miért?
Akarnak-e a magyarak találkozni, hitbeli közösségben?

2) Milyen eszmények lebegtek az alapítók szeme előtt? (Vallási és lelki igényelknek közösségi kifejezést, otthont, támaszt kerestek.)
- Szükségét érezzük-e ma a Jézus Krisztus köré csoportosuló magyar közösségnek?
- Megbecsüléssel és szeretettel fogadunk·e minden közénk érkezőt? Okot
adunk-e rá, hogy ne érezze otthon magát? Mit, hogyan javfthatnánk?
- A régiek Istenbe vetett bizalommal vágtak az új világnak. Megvan-e ben·
nünk ez a lelkület, mikor egy kialakulóban levő, Ismeretlen társadalmi és
kultúrkörnyezetnek Indulunk?
- Keresünk-e egymással kapcsolatot, hogy közösségben sajátos keresztény
mlllöt tudjunk teremteni, amely kibírja a modern világ nyomását, sőt alakítanl bírja azt?
Magyar Iskola, magyar társadalmi élet igénye vezette a régieket. Mire van
szükség ma ezen a téren?
- Segftették egymást munkakeresésben, Információk kicserélésében, a kanadai életbe Illeszkedésben. Szükség van-e ma ls Ilyen egymást segftésre?
Megvan-e bennünk a segftőkészség? (.Szegény nem volt köztük. M indenük
közös volt: ApCsel.)
3) Milyen eredményeket értünk el? (Plébániai közösség , templom, hall, magyar Iskola, egyesületek.)
- A hit rnélyült-e bennünk? a hitbeli összetartozás tudata erősödött-e? Egyesületi életünk közelebb vitt-e Istenhez?
- Egyesületeink közelebb hozták-e az egymástól eltérő véleményen levőket?
különb őz ő csoportokhoz és társadalmi rétegekhez tartozó magyarokat?
- Az adósságlevél-égetéssel eleget tettünk-e már hitbeli kötelességeinknek,
a szeretetparancsnak ls?
4) Mi segítette munkánkat?
- Egyházközségünk tud-e bizonyságot tenni hitéről? Tudja-e terjeszteni a hitet
a magyarak közt? Mivel teljesíthetné jobban ezt a feladatot?
- M egt alálj a-e mindenki a helyét az egyházközségi életben? (szentmisében
való aktív részvétel, hitoktatás, szentségek előkészítése, beteglátogatás,
a közösségért vállalt önkéntes munka, rendezvények lebonyofftása, magyar
Iskola, cserkészet, tánccsoport, énekkar)
5) MI hátráltatta munkánkat? (Széthúzás . . .)
- Hitbeli elmélyülésre van-e lehetőség? Milyen eszközök szolgálnak erre?
(A hitbe való felnőtt bevezetés, lelkigyakorlat, lelki napok, lmacsoport stb.)
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6') MI tenné eredményesebbé a megkezdett munkát?

-

A szentm ise közösségi megünnepléssé tételében részt vesznek-e a hívek?
(Liturgikus tervezők)
Részt tudnának-e venni f iatal családok a keresztelési elők észületben , h ázasok a házasságra való előkész ítésben?
Elő tudnák-e segíteni annak megértését, hogya szentmIse és a többi szentség valóban találkozás legyen az Istennel?
Van-e h ithirdető, Imádkozó csoport? Szükség van-e ilyenre?

7) MI maradt megvalósítatlanul?

-

Az if júsággal való munka kezdetben sz ép volt. Hogyan lehetne a fiatalo kat

-

összehozni az egyházközség körül, bekapcsolni őket?
Tudunk-e ma nyújtani valamit a fiatalo knak, amit másutt nem tal álnak meg?
Milyen a papok és hívek kapcsolata? Van-e eszmecsere köztük?
Híve ink részt vettek-e a közéletben? Milyen szellemben? Közszolgálat szellemében?

8) Mik mai helyzetünk és jövő feladatunk Igényel?

-

Hogyan lehetne megerősíteni, megújítani a hltélményt, a Jézus Krisztussal
való találkozást?
Hogyan tudnánk összetoborozni a nem templomlátog ató magyarokat az
okt . 15-22-ig tartó misszióra?
Hogyan tudnánk az értelmiségieket is jobban bekapcsoln i az egyházközségbe?
Chilla Raymond

L~PKEDEK.

MINT EGY SZAMÁR

Igen, mint az az állat, amelyet egy bibliai sz ótár Igy ír le: .A paleszt inai
szamár ígen erőteljes, kevéssé szenved a hőségtől, bogáncsokk al táplálkoz ik;
patáinak alakja biztonságossá teszi járását; végül eltartása nem kerül sokba.
Egyedüli hibái a makacsság és a lustaság" (Dh eiIly , 52. o.).
Lépkedek, mint a jeruzsálemi szamár, amelyre egykor. virágvasárnap a
Messiás királyian és békésen felhágott. Nem sokat tudok, de azt igen, hogy
Krisztust hordom a hátamon , és erre büszkébb vagyok, mint arra , hogy burgundiai vagy baszk vagyok. Hordozom őt, de ő vezet engem: tudom , hogy Országa felé, és bízom benne,
A magam ritmusában lépked ek. Lejtős ösvényeken , messze azoktól az autóutaktól, amelyeken a gyorsaság megakadályoz. hogy fölismerjétek a hátasál latot és lovasát. Amikor belebotlom egy kőbe, Mesterem bizonyára jól megráz• A francia püspökl kar titkára egyházmegyei lapjukban tette közzé ezt a kis elmélkedést, amelynek nagy visszhangja támadt a sajtóban ls. MI a La documentatlon
cathollque-böl vesszOk (1978/16) .
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k6dik, de nem tesz szemrehányást. Csodálatos, hogy milyen jó és türelmes
irántam: hagy rá időt, hogy köszöntsem Bálaám elragadó szamárkancáját, hogy
álmodozzam egy levendulamező előtt, hogy még azt is elfelejtsem, hogy a
hátamon ül.
Lépkedek csöndesen . Remek, ahogy sz ó nélkül is megértjük egymást. Különben amikor szavakat súg a fülembe, abból nem sokat értek . Az egyedüli
szava, amit megértettem, mintha csakis nekem szólt volna, és tanúskodhatom
az igazságáról: . Az én igámat nem nehéz hordani, és az én terhem könny ü"
(Mt 11,30). Szamárhitemre, olyan ez, mint amikor vidáman vittem az édesanyját karácsonyeste Betlehem felé. Jules SupervieIle, a szamárbarát költő,
jól megsejtette: • (Mária) könnyü volt, mert csak a benne rejlő jövő volt a
gondja" .
Lépkedek, örömmel. Amikor a dicséretét akarom énekelni, ördögi lármát
csapok, hamisan ordítok. cl ilyenkor szívből nevet, úgy, hogy kacagása a döcögő kerékvágást táncparketté változtatja, és patáimat széllel bélelt csizmává .
Esküszöm nektek, ilyen napokon aztán haladunk!
Lépkedek , lépkedek, mint a szamár, aki Krisztust hordja a hátán .
1978.július 2.
Roger Etchegaray

ISTEN ARCANAK FIONVIOBEN
Arcodnak fénye szolgádra ragyogjon,
jóságod szabadulást hozzon.
(Zsolt 31,17)
Mig beszélgettünk, a gyermek mindig újból kijött játszósarkából és odaszaladt apjához. Végül aztán nem hagyta magát lerázni egy odavetett .igen,
nem, ott, azután" szóval. Mind a két kicsi kezével maga felé fordította az ellenkező apa arcát. r:desapja rövid szavai csak pillanatokra csillapították le azt a
mélyebb vágyát. hogy feléje forduljon, csak rá figyeljen. Csupán akkor nyugodott meg, amikor ez a vágya teljesült, és láthatta az arcát.
Mint felnőttek is ismerjük a másik arca, osztatlan jelenléte felé hajtó vá.
gyat. Egy misszionárius beszéli : Jön egy ember az irodámba. Kérdezem, mit
kiván . Azt feleli: Atya, csak éppen kell, hogy megint lássalak. Itt ül egy félórát és néz. Elmenőben azt mondja: .JÓI van, atya, láttalak: - Jelenlétet
tankolt - fogalmazza a misszionárius.
Egy jól ismert, szeretett ember láttán megtapasztaljuk a jelenlét gyógyító
erejét. Nyugodtak leszünk, mint a gyermek apja arca előtt. Szétszórt lényünk
összeszedetté válik, rendeződik, utoléri magát, központjára lel. r:rezzük, hogy
éppé, teljessé válunk . Kereső nyugtalanságunk lecsillapul. Még csukott szemmel is érezzük a másik jelenlétét, mint védelmező, otthont adó odahajlást.
Kép és hasonlat ez arra, ahogyan lsten jelenlétét megtapasztaljuk? Csak kép és hasonlat? Hát nem lsten jelenlétének lehetséges és valóságos
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megnyilvánulása-e minden emberi jelenlét? Van-e szeretet. gyógyulás, nyugalom anélkül, hogy ó benne lenne, je len lenne? Az ó neve : .ltt vagyok ' (Kiv
3,151. O van jelen , mInt titokzatos Harmadik, ahol ketten vagy hárman együtt
vannak a nevében (Mt 18,20) .
Ha . arcának f énye" megérint bennünket - akár imában, akár egy ember
közelségében , nagy örömben vagy mély fájdalomban - , akkor a sivá r vigasztala nság vlqassz á, az értelmetlenség értelemmé, az elhagyatottság otthon ná
válhat . Akkor is , sót éppen akko r les z jelenléte életünk alapvet ő értelmévé ,
megmenekül ésün k élmén yév é.
De nem beszélhetek lsten arcáról, amelyet .senkí soha nem látott " (Jn
6,45), anélkül , hogy ne gondoljak ugyanakkor Jézusnak, .az A tya kisugárzásának' (Zsid 1,3) arcára . A megfeszített Jézus föl sebzett , elnyomorított, megcsúfolt, eltorzul t , véresre vert arcára . Jézus azt mondta: . Aki engem látott,
látta az Aty át " (Jn 12,45) . ~s azt is: Aki a legkisebbnek csa k egy korty vizet
ad, nekem tette (vö . Mt 25,40) .
M icsoda t itokzatos ragyogás lsten arcának ragyogása! Még a legkisebbnek az arcán is felsugárzIk előttünk!
Theresia Hauser

UTAM AZ OlTAR FELI:
Tanulmányaim utolsó négy évét Sao Paulóban, a XI. Pius t eológiai int ézetben v égeztem . Fölszentelésem után az igazgató arra kért , mondjak El9Y szentm isét a helyi
kápolnában , az intézet lakó inak jelenlétében és közremüködés ével. Ezen a t anári kar
is koncelebrál. Az igazgató röv id bevezető beszédében ezeket mondta : . Ugyan csak
most szentelték f öl , igazában azonban már régen éli a papi életet:
Ez igaz.• Későn " lettem pap, de .kor án" lettem keresztény , lsten gyerme ke. s korán meghallottam a szolgál atára h ív ő szót . Az Úr nem emberi nyelven szól hozzánk, hanem számtalan más formában , úgyhogy a meghívott megérzi , hogy Istennek különös
szándéka van vele . Csak Igy lehet megérteni, honnan meritettem az erőt , hogy mindig
újra kezdjem, hogy meg ne álljak az áthidalhatatlannak látszó akadályok előtt .
Csal ádunkban 9 gyermek közül én voltam a hetedik . 1921-OOn születtem Pozsony
megye egyi k Csehszlovákiához tartozó községében . ~desapám gazdálkodó volt . s rnlndannyian a család kisb irtokán dolgoztunk. I:desanyám rendkivül szorgalmas és takarékos
falusi asszony , mély buzgósággal. Együtt imádkoztunk evés előtt és után. Úrangyalát
déiben -este , s azonkívül a család minden tagja - mihe lyt elérte a megfelelő kort egy tizedet a szentolvasób61. A ki ezt bár mi oknál fogva nem tudta elvégezni, annak a
tize dét Jó anyám ki osztotta a többiek között, vagy maga végezte el. Nagyböjti időben
- bár sokszor s ü rg ő s tava szi munkák voltak - pénteken du. 3 órakor mindenkinek
otthon kellett lennie , együtt végeztük a keresztutat, majd a fájdalmas olvasót. Mikor
1931-ben Komárom megyében egy haszonbérbe vet t birtokra költöztünk, édesanyám
t élen-ny áron 6 km-re járt el két hetenként a szlovák misére , amit különben nem értett.
Még ma is, 89 éves kora ell enére, ha az i dőjá rás nem akadályozza, mindennap elmegy
a 7-800 méterr e l évő templomba a szentm isére.
Töretle n buzgósággal f olyta tta vall ásos nevelé sünket. Gyakran elkísértem őt szentmi sére, missziókr a, egyéb ájtatosságokra. De vall ásosságom nem volt öntudatos .
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A nyolc osztályos elemi Iskola befejezése után fölvetődö tt a kérdé s: nem lenne-e
j6 valami szakmát tanulnI. Szerettem volna tanulni, de a város messze volt s az Internátus költséges. Igy otthon maradtam, s mivel mindig nagyon szerettem a természetet,
rászoktarn a vadászgatásra. Közben megismerkedtem Tóth Tihamér könyveivel, s most
már komolyan kezdtem gondolkodni földi és örök sorsomon. Mikor lesen voltam, a
várakozás csöndes perceiben már nem az elejtendő vad foglalkoztatott, hanem az olvasottak. Kezdtem többet és jobban, összeszedettebben Imádkozni, de a kiutat nem
láttam, nem találtam.
1938 telén, úgy február közepe felé, egy este szokás szerint elIndultam lesáll ásomra. Hideg, kemény tél volt. A telihold halvány fény ével csodálatos pompába öltöztette
az enyhén lankás, havas tájat, s olyan érzést keltett bennem, mintha az elvesz ftett Pa·
radlcsomban járnék. Mikor azután egy elejtett nyulat lóbálva hazafelé indultam, az öszl
szántás egyik fagyos hantján megcsúsztam, előre buktarn , a töltött fegyver leesett a
vállamról és elsült. Omlött a vér a jobb karomból. Hála lsten, nem történt nagyobb
baj, csak éppen annyi, amennyire szükségem volt .
Vagy másfél hónapIg tétlenségre voltam Itélve. Újra a könyvek után nvúltarn. A
szentek élete került a kezembe. Egy külön kötet a szentatyákról. Azt, mondhatom, nem
ls átolvastam, hanem átelmélkedtem. Többé nem mentem vadásznI. Mindenki meg volt
győződve arról, hogy azért, mert ez jó lecke volt számomra. Az Igazi ok azonban teljes
benső átalakulásom volt. Ez Időtől kezdve sokat elmélkedtem (természetesen akkor
még nem tudtam, hogy ez elmélkedés) . Sokszor elhagytam a szülői házat néhány órára,
vagy ha tehettem, egész napra ls, s a szabad természetben, Istennek e csodálatos
templomában valóban sokszor szinte rendkivüli módon az O közvetlen közelségében
éreztem magam. Még munka közben ls testvéreimmel, ha olykor kics it megálltunk, én
félrevonultam, s ha megkérdezték: hol voltál, kitérő választ adtam. Hiszen nem tudtam
volna okát adni , s ha meg ls tudtam volna mondani, nem értették volna meg. ValamI
mindig vonzott a magányba, bár sohasem a magány után vágytam, hanem a rendkIvüli,
gazdag élményt kerestem, amit az nyújtott. JOIetemnek ez a szakasza olyan mélyen
belém vésődött, hogy később ls IrányItott, megoldáshoz vezetett rendkIvüli helyzetekben.
Udvarolni kezdtem. Bár úgy éreztem, minden vonatkozásban megtaláltam azt, akit
kerestem, s várták ls tőlem, hogy kimondjam a szöt, nem voltam képes rá, merr éreztem, hogy az Úr mást kiván tőlem. Hogy mit? . . . Igazán nem tudtam megmondanI.
Magánúton elkezdtem végezni a négy polgárit. Az első kettő után, 1942 ösz én behívtak
katonának . Szolgálatom második évében még elvégeztem a harmadik osztályt ls, de
1944 augusztusában kivezényeltek bennünket a lengyel frontra . Háborús élményeim
csak rneqerösltették bennem azt a meggyőződést, hogy a földi élet a próbatétel ideje,
s aki nem Ot keresi benne, téves utakon jár .
Hazatérésern után , 1946-ban elérkezett az Ideje , hogy véglegesen döntsek sorsom
felől. Abban az Időben magyar bencéssel találkoztam szülöfalunkban. Tőle kértem tanácsot, s ő Pannonhalmát ajánlotta. Nyomban Irtam , s nemsokára megkaptam a választ,
hogy mehetek. Dec. 3-án már ott voltam a kolostorban, ahol 1945 ősz étől rnűködött a
laikus testvéri Intézmény. 1947. jún. 4-én beöltöztem, 1948-ban fogadalmat tettem. 1950·
ben többen elmentek. Mit tegyek? Bizony nem volt Itt könnyü okosnak lenni, de nem
ls volt rá szükséq. Az Úr rneqhlv ására jöttem, oktalanság lenne, ha a legnagyobb blzonytalanságban a magam erejé re támaszkodnám. Egyelőre maradhattunk, és már ez
ls megoldás, ha az Úr mellett akarunk kitartanI.
1952 tavaszán hat hónapos katonai átképzés re hivtak be. Módomban lett volna megmaradni a katonai pályán. De én már mást választottam. - 1963-ban Győrszentmárton
ban esti gimnázium nyilt meg a dolgozók számára. Bár 42 éves voltam már, azonnal
fölkerestem elöljárómat, hogy beiratkozhassam .•Ha munkája mellett el tudja végezni,
semmi akadály: Volt 54 jelentkező, de a negyedik év végére csak huszan maradtunk.
Bizony nem kis eröfeszltést Igényelt ez, hisz volt , amikor reggel sekres tvé s voltam,
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délelőtt hent es, délután borb ély vagy kert ész. Fáradtan. de azért örömmel végeztem
mindent.
A második Iskolai évben kórházba kerültem. Magánvizsgára kértem engedélyt az
Igazgatótól. Tanultam , mig betegt ársaim gúnyol ódtak: mi nek ez már ebben a korban.
Minden vizsg ám nagyon jó l siker ült .
Ezekben az években Brazfli ából láto gattak haza rendtá rsaink . Mondták, hogy Sao
Paulóban egy új intézményt nyitottak , és szivesen vennék az önkéntes jele nt kezőke t.
Ebben láttam a legjobb alkalmat évti zedes szándékaim megvalósítására: misszióssá és
Krisztus papjává lennI. Az ut ánjárás végül is meghozta a ki vánt ere dményt : 1970. Jan.
9-én Timót testvérrel elI ndulhatt unk Aómába, ahol négy napot t ölt ött ünk. Innét Németországon át jan . 14-én megérk eztün k Sao Paulóba.
Gyors an kaptam beosztást , hiszen az új kollégiu m te rületének elrendezése rengeteg
munkát igényelt. Elöljáróm végigvezetett új otth onunkon, mondván, hogy ez lesz az én
munkahelyem. Szerett em ezt a rnunk át, azért szive sen állta m rendel kezésére. Ekkor
már 49 éves vol tam. A perjel atya Ismert e szándékaim at , igy segits égével még ez év
márc . 9-én megkezdt em a fi lozófiát, inkább csak azzal a szándékkal, hogy belejöjjek a
t eljesen Ismeretlen portu gál nyelvbe. De az el ső félé v ut án egészségi okokból k ényt elen volt am abbahagyni. Folyt attam a kertészkedést. A rendtársak jóvoltából naponkint kaptun k nyelv órát. s bej árt am elemi Isko lánk óráira ls . 1971-ben azzal a kéréssel
áll tam elő, hogy fo lytatni szeretné m tanu lmányaima t. Igy kerülte m el Aióba a benc ésekhez. Telj es e rővel fogtam a tanuláshoz . Szint e egész nap a könyvtárba n voltam.
Egészségi állap otom azonban egyre rosszabb lett. AIIg aludtam két órát éjjelente .
Mindez ek elle nére elég jó jegyeket kapt am év végi vizsgáimo n, csak dogmat ikából kellett pótv lzsgáznom. Sokszor fél revonultam rövi d sétá ra, vagy meghúzódtam a tem plom
sarkában, és font olgatt am, az Úr segít ségét kértem, mít évö legyek. Ily en álla potban
képte len vagyok tovább fol yt at ni. A köv e tkez ő évre nem mentem vissza Aióba.
Ennyi eredménytelen kfsérl et ezés és balsike r után t ermészet es, hogy sokan csal ódtak bennem. A nehézségeket és szenvedéseket , amelyeket el kellett vise lnem, rajtam
kivül senki sem Ismert e, csak az orvo sok Orvosa. De ez éppen el ég volt, többre nem
ls volt szükségem . O mellettem volt , mikor a kereszt súlya föld re nyomott, s ez nagyobb biztons ág minden földi sik ernél.
Az 1972. éve t kertészked éssel töltöttem , s megragadtam minden lehetősége t nyelvismereteim gyarapltására. Egészségil eg nem sokat javul tam , de most már éreztem ,
hogya nyelvi nehézségekkel meg tudok küzdeni. 1973-ban ismé t elóáll tam kérésemmel.
Csodálom , hogy elö ljá rói m nem ves zített ék el t ürelmüket . Most fölmerült a kérdés,
hol lenne lehetőség? Utolsó l ehetőségként mutat kozott a szaléziek Intézete. Az Igaz·
gató jóságos szeretettel fogadott , s próbára fölvett . Szlvvel-l élekkel hozzáfoqtarn a
tanuláshoz. Talán a második év volt a legnehezebb. Egészségil eg mélypont ra ker ültem , s már megírtam a lemondó lev elet el ölj árómnak. De egy nagyobb erő vísszatartott ettől az okt alan l épé s től. A levelet nem adta m át . ~ re z t e m : lsten az, aki hív,
de hivó szaval mögött elre jt i magát. hogy t eret biztosIt son emberi e rőfes zftésel m nek.
Hosszú, kemény, rögös volt az út , teljes mért ékben igénybe vette minden e rőmet,
fizikai és szellemi képess égeim et . Mégis vo lt ebben a küzdelemben valami szépséges,
fölemelő. Olyan megmagyarázhatatl an, csodálatos élmén y volt, amelyet nem lehet sza vakban kifejeznI. .Nern t i választottatok engem , hanem én választott alak t ite ket." Az
évek elmúltak, s most papként vagyok Itt a szeminári umban, ahol 66 ki sszemina ris ta
hivatásán ak kibontakoz ásán fár adozunk, s ellátjuk a körny éken l év ő 14 kápolna hiveinek
lelki gondozását .
Mert akit az Úr egyszer rneqhfvott, ha az Iste ni meghiváshoz hú marad, bizt os le·
het benne: az élet görditette mind en akadály elt örpül ls ten szándékai nak, te rveinek
megvalósftása előtt. S lehet-e nagyobb boldogság a föld ön, mint érezni, t udni: az ist eni
Mester munkatársai vagyunk az emberiség és az egész vi lág üdvösségének szolqálat ában?
K. E.
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MAGYAR NÖVI:REK ANAGYVILAGBAN
Kedves tudomására hozom, hogya szép összeget megkaptam, és Igen fog haszn álnl, mivel fö/fedeztem 3 szegény magyar családot. Vasárnaponként megyünk a kórházakba áldoztatnI. Ott találkoztam egy öreg magyar nénivel, aki Romániából költözött Ide.
12 évvel ezelőtt a fia áthivta. De az meghalt, a feles ége nem értett an agymamáv al
egyet, elküldték: menjen vissza. Valahol az útfélen találta meg a rendőrség . Bevitték
a kórházba. Ott feksz ik, nincs hová mennie. Iratai sincsen ek. elvesztette.
Tetszik látni, ebben a szép nagy Brazíliában mennyi a nyomorús ág. Másf elől meg
a gazdagság . A szegényt mindenütt lenézik. Hiány zik az Igazság. a hit , a testvéri SZB1"e·
tet. Pedig Itt még elég jámbor a nép, vasárnapokon a t emplomok tel e vannak, bár van
3-4 szentmise.
Mi 16-an vagyok ap ácák. Van több mint 1200 növend ékünk, de sajnos a tan árok f ize.
tése elviszi a bevételt. Van 58 tanár, 6 Iskolaszolga és 16 takaritól ány. I:n az élelmlszer beszerzésével foglalkozom, kijárok bevásárolni a háztart ásra . Igen megel égedett
vagyok, nem hiányz ik semm I. Az egészségem ls jobb . Igaz. a hőség Itt is Igen nagy .
és ez fárasztja az embert.
Hrotkó Gizel la OSU, Rua Sao José 933
14100 Ribeirao Preto, Brasll

+
A jó lsten akaratán megnyugodva tudatjuk : megh alt a leprás betegek pártfogója.
Jurecska Veronika Orsolya, Annunciata nővér. Legutóbbi ér tesítésünket a leprás be·
tegekről (I. 38. sz.) tő le tudjuk. Hosszas betegségét lábon hordta . Sokat szenvedett, de
sohasem panaszkodott. 1978. máj. 17-én kórházba utalt ák. felny itották hasfalát, és azonnal bevarrták. Nincs segitség . 19-én öntudatos an fe lvette a betegek szentségét, pápai
áldásban ls részesült. Ahitattal imádkozott. I:jszak ája klno s vol t. Türelmesen, némán
szenvedett. 20·án reggel kérte a betegápoló nővért : . Kedves nőv é r, maradjon mall et tem . Imádkozzunk." Elimádkozták a reggel i zsoloz sm át . a szentolvasót . M ajd foh ászokat mondogatott. Végül azt mondta : . Pihennl akarok. miv el éjjel nem tu dtam aludn i :
Negyed tízkor álomra hajtotta fejét, és örökre el aludt. minden halál tusa nélk ül. Belémból hazaszállitottuk. A kápolnában ravataloztuk fel. Egész nap és egész éjj el tele volt
a kápolna hívekkel . Virrasztottak és Imádkoztak mellette. Szenth ároms ág v asárnapján
Albert püspök atyánk szentmi sét koncelebrált ravatal a mell ett. Lepr ás betege i. akiket
annyira szeretett, külön omnibusszal jöttek temetésére . Imádkozva és sirva kis érték
utolsó útjára.
Június 12-én Benigna nóvérünket szóli tott a magához az Úr . Szintén rákja volt.
Júl. 31·én ünnepeltük Máté Erzsébet Ignáel a n évnapj át . 83 éves. Ö volt az első ma gyar nővér Brazíliában . 1937-ben jött ki. Az úttö rő munka az ó érdeme. Minden n őv ér
szeretl, a fiatalok versenyeznek, kl vezesse , mivel nehezen egyensúlyozza már magát .
A jó isten négy jelölttel áldotta meg kongr egáción kat. Ez alka lommal kapták meg a kék
színü jelöltruhát és a Mária·érmet.
Kovács uno, C. P. 64
84100 Ponta Groasa . Paraná, Brasil
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Itt a nép sokat szenvedett nyáron a vízárad at miatt. Két hét ig esett az es ö. utána
olyan volt, mintha egy gózfürd öben ül nénk. és onnan énekelem: .I sten , áldd meg a
magyart." Még ha amerikai ütl evelem van is , az égbe magyar útlevéll el szer etnék be·
jutni. Sok Imát kapnak tölem, Izzadsággal dfszltve.
Római várakozásom alatt - elég nehezen engedtek vissza Ide Paklsztánba - Igazán
nagy élm ény volt napjaimat együtt tölteni Dr . Anna Dengel tiroli születésü orvosn övel .
alap ít ó anyánkkal. A nővérek kértek, hogy üljek a szeb ába a betegágyához, és lmádkozzam vele. Nekem ez olyan volt, mint egy lelkigyakorlat, hisz az egyháznak egy nagy
ért ékes asszonya készül az égbe, hogy számadást adjon nemcsak az ó apostoli rnunkáB2

járól. hanem rendünk 700 sok nemzetiségü tagjáról (orvosnök, ápolönök. gyógyszerészek . . . ) Magyar csak én vagyok. Anna anya mind ig arra intett, hogy éljünk szeretetbe n és békében, ez a legjobb példa a .hltetlenek" között . Persze itt Pakisztánban
nem igen van hitetlen, mert a nép többet Imádkozik Allahhoz, mint mi, akik nóvérek
vagyunk. Igy tehát lehet t ölük tanuln i sokat. - Dr .Dengel igazán az egyház .nagy
asszonyaI" közé tartozik, mert sok mindent kell ett Rómából kérnie , különösen, hogy
nóvére lnk (Medical MIssion Sisters) sz ül észn ök lehessenek. Az égból majd lát ja,
milyen sokat tett a mi kis rendünk.
Igen szegény lett a kórházunk, mert vil ági orvo sok dolgoznak Itt. és nagy a fi zeté·
sük. A püspök azt mondt a, kell. hogy fizessen a nép valamit a gyógykezel ésért . IOppen
azon veszekedtem velük , hogya szegényelm töl nem fogok pénzt kérni . mik or jött a
csekk, és odaadtam rögtön a leprás bet egemnek, hogy vegyen gyógys zert . Ald ja meg
a jó lsten Ont és az adakozókat. Mondtam neki , hogy mondja el a jó mohamedán Imát
a jótevóiért. IOn nem üzlet i ügyet akarok szolq álnl, hanem a szegényeimet ápoln I.
Hála lsten , jól bírom a munkát, és fárads ágon kívül más bajom nincsen . • Kukuc sk álok" az ég felé , hogy mikor fog hívni a jó lsten. Nov. 10-én volt 41 éve, hogy a mlszszióban vagyok. Te Deum. Magnificat , Deo gratIasi
Sr. Dömmel Bernadette
St. Teresa's Hospital
Mlrpurkhas, Sind Paklstan
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Ezer bocsánat . hogy Ily késón válaszolok, sajnálom, de nem az én hibámból történt.
Június végen t1fuszos betegs égbe estem . magas lázzal , amely 3 hét re az ágyba döntött.
Elvitte k Tarbelába a kórházba. Júl. 22-én Jöttem vissza Plndlbe. Hála a jó Iste nnek,
most már jól vagyok.
A 65 doll árért pakisztáni pénzben 658 rupit és 75 pajszát (fillért) kaptunk . Ezer köszönet a rólunk való megemlékezésért , a napl Imáinkban fogunk emlék ezni a jótevókre
az Úr Jézus elOtt . Beszámolok. hogy mire költöttük a pénzt. Franciska nővér 400 rupl ért
vett 1 mázsa rlzskását és 3 mázsa lisztet. ebból készltlk a mindennapi csapatit (kenv eret) , minálunk lángosnak nevezik . Ezzel tápl áiko zunk reggel-délben·este . 100 ruplt a
kis . csckolád ék" kaptak tejporra. teára és cukorra. Ok 3O·an vannak, többny ire muzulmánok. A legk isebb 8 napos, a több iek 4 éven aluliak. Ha a sz ülök nem akarjá k vissza
a kis csecsemőt . akkor irást kell adniok , fgy mi szabadon adhatjuk öket örökbe egy jó
katolikus családn ak.
Végre 158 ruplt a legszegényebb fal usi és t anyasi csal ádok segftség ére adtunk . különösen azoknak. akik betegségük miatt nem képesek tankönyveket venni a gyerekek·
nek. Igen sokan szenvednek t üd őbajb an. ezek igazán rászoru lnak a segItség re. Amiko r
kimegyünk . a kis falva kban nem látunk mást . csak a nagy szegénységet és nyomorúságot .
Karácsony elótt megyünk egyik fa luból a másikba ebédet osztani , mert ha nem
megyünk. Igen meg vannak sértódve. Itt az a szokás. hogy a pl ébános vagy ha O nem
teheti . a falu jómódú embere i adnak egy nagy ebédet a szegény el emi iskolásoknak.
Az ebéd rtzsk ás áböl. húsból áll , és többféle füszeres magot összetörve fózlk meg. Ez
a legünnepélyesebb ebéd Itt. Nem kell sem asztal . sem szék. elég a föld ; én adom
nekik a rízsk ás át, a kedves n őv ér a vizet, a t anítók rendet csiná lnak és a tanl t ónók
jönnek kiszol gálnI. Ha marad rtzsk ása, klosztju k az otthon levóknek. (A k. növ ér fényképet is küldö tt, amelyen egy 400-as csoportnak osztja az ünnepl ebédet.)
Az árvaházunkban van 72 leány. mind keresztény , 6-20 évig, vagyis az érettségi
vizsgáig, ha jó feje van a tanulás hoz. De utána el kell hagyniok az árvaházat. Ha vannak rokonaik. oda mennek, ha pedig nincs senkijük, ml gondoskodunk róluk addig . mIg
meg nem találja mindegyik a párj át. Minden évben f érjh ez adunk négy-ötöt. Hála a jó
Iste nnek. Idáig még mindegyikbOI Jó katolikus család lett. M I szeretnénk többet föl·
venni az árvaházba. de nem bírluk eltartani öket, mert minden oly drága, és az árak
napról napra mennek fölfel é.
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Van egy hfmző l skol ánk , ahol 62 szegény gyermek dolgozi k, mohamedán és katolikus.
Ebbe ls csak szegényeket veszünk be, és amennyit dolgoznak , azt megf izet jük. Még
Idáig mindig el tudtuk adni a kézimunkát , ebből fizetjük kl őket. Többször megtörténlk ,
hogy nem elég, de az Úr Jézus valahonnét mindig segftségére jön az ő szegényeinek.
Már la Györgylke, St. Catheri ne' Convent
Azlz Bhatt l Road
Rawalplnd l , W. Paklstan
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Immár 8 éve múlt, hogy elhagytam ugandai missz iónkat, amelybe sajnos már nincs
reményem visszatérn i a nehéz és zavaros viszonyok rnlatt, ami elölj áróinkat az összes
kül föl di n ővérek vlss zahfvására kényszer ftette . Most csak öt bennszülött maradt a házban, aki k te lje sen átve tté k a fe lelősséget , és folytatják az apost ol kodást, amennyi re
kevés számuk megengedn !. Úgy látsz ik, a jó lsten áldása van rajtuk, mert már két hlvatás j elent kezett, és egy harmadik , aki néhány éve kilépett , most vissz ajött. Az Evangéli um szerint kell , hogy az elv etett mag meghaljon , hogy új búzát terem jen . Úgy látszik , ez már kezd megvalósul n!. Nemr ég kaptam egy nagyon vigasztaló levelet tőlük .
Igaz, sok mindent nélkülöznek : ruhát, éle lmi szert, pénzt , de külön ösen a dolgozó kéz
hiányzik az Iskolákban és kórh ázakban, nincs elég kiképzett személyzet; ennek következménye, hogy az Ifjúság elromlik és sok beteg meghal. De van szép oldala ls az
éremnek. Nagy ünnepséggel készültek az evangélium hirdetésének 100. évfordulójára.
1978. febr. 17·én volt 99 éve, hogy az első két missz ionár ius Ugandába érkezett. Egy
évi , két hónapi és néhány napl utazás után kis bárkaluk Entebbében kötött ki ; ott a
Victoria Nyanza tó part ján föladta szolgálatát és szétfo szlott. A két missz ionárius , P.
Lourdel és Fr. Amans ezt lsten akaratának vette, hogy ott telep edjenek le . - Mo st ezen
a napon közelben levő helységben, Klgunguban egy elemi Iskola egyi k termében oltárt
készitettek, és Emmanuel Nsubuga bíborosp üsp ök kb. 90 pappal misét koncelebrált.
Jelen volt a kanadai Cabana, az előbb i megyéspüspök ls . Az afrikaiak nagyapjukn ak
nevezik , nagyon szeretté k. Már nagyon öreg és bet eges, de minden áron részt akart
vennI. Rengetegen vol tak. A mise végezt ével egy csoport pap kett esével az oltár elé
jött, ahol a bíboros kézrátét ell el - mint régen az Úr Jézus - szétküld te ő ke t, hogy
egész éven át menj enek a községekbe mlss iót pr édik álni , hogy fölelevenít sék a hit et
a h ivők közt . Azut án körmenet ben ment ek az egész néptömeggel együtt oda, ahol a két
misszionárius part ot ért. Ott emlékkö van felfrással és d átummal. Néhány páter a tehér atyák közül még ott maradt , azok vitték imák és ének kíséretében két kis ládlkában a két h ith irdető ereklyéit és a keresztet . Tehát fgy kezd ödön a sz ázadtk év, és blzonyára lsten segíts égével még ünnepélyesebben fogják végezni 1979. febr. 17·én .
Koll er Már ia s. m. r. Belgium
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Nagyon szépen megköszönöm a m lssztös vasárnap i szép összeget , mely éppen jó.
kor érkezett meg. Az új tanévben egy .Social Advanc e School" -ban tan ítok hittant az
Idén, s lehet , hogy más tantárg yat ls j öv ő re. Ezt az épületet anyugatnémetek építe tt ék,
s frógépekkel és varrógépekkel szerelték föl. Háromféle iskola van a szegény csal ádokból származó fi atalok ki képzésére mint varrónők, könyvel ök. elárusftók, titkárok stb .
420 a tanul ó. 3 éves a kiképzés. Néhányan már csal ádosak. de kl akarják használni az
alkalmat. Középis kolai tan terv alapján múködünk , csak azzal a különbséggel, hogy rnlnden tanuló szegény csal ádb ól való. A pénzt könyvekre szántuk , mert erre nagy a szükség, maguktó l nem t udjá k megvennI. - A kedves ottani magyar hölgyadományából
pedig a karácsony eló tt l zárónapon , dec. lS·én karácsonyi kalácsot adtunk 420 tan ítványunkn ak. Nagyon hálásan köszönik s élvezték. mert sokan Igazán éheznek.
A Szolgálat nagyon jó munkát végez. Nem tu dtam Itteni magyarokról. IOppen karácsonyelőtt jött egy magyar hölgy kisfiával s mondta , hogy hazalátogatásakor a plébános közölte vele a cí memet . Volt is igazi magyar öröm . Imáimban minden nap Itt
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szerepel minden
fogok menni.

jótevő .

Szabadságra Európába csak 1980 végén vagy 1981 tavaszán
Káró Magdoln a S. Sp. S.
St. Mary's Secondary School, P. O. Box 2763
Accra , Ghana, West Africa

+
Itt a nagy hir: A kis Jézus elküldte ajándékát (az O módjára) . A Provin ciális Anya
meghfvott éppen karácsony előtt , hogy közölje velem a helyváltoz ást . A t ény az, hogy
már többen vlssz autas ftották azt a helyet. Nagyon nehéz hely. elszigete lt : rablók lakjá k
a körny éket . Már úgy elfajul t a helyz et, hogy az ottani nővére k több ízben el akarták
hagyni a helyüket. Sok mindent kell ott rendbe tenni. Velem vi szem a jó Szt. Józsefet,
és sok dolga lesz neki . . . A lakosság nagyon. nagyon szegény, elmaradott. Itt már
. fölemelkedtek" , de Itt is úgy volt, amikor mi Idejöttünk. Ez alatt a tíz év alatt jampani missziónkat , Intézetü nket sok áldás ért e, és a nép meg a n őv é re k ezt hálával
elismerik . Nagyon rászorulunk ott is a t ámogatásra, mert az a hely ls csak néhány
éves . Ott ismét fe l e lősn ek kell lennem. (Jó szó a h á z főn ö k n ő helyébe! Hogy Jampaniban is az volt, azt csak . vé let lenül" tudtuk meg távoll étében h e l y e tte s é tő l. Szerk.l
Minden áthelyezés áldozatt al já r. Hiába, emberek vagyunk. Meg kell győződnünk
arról , hogy az új helyünkön ott vár az Úr és az O népe. Itt pedig O gondoskodni fog
övé iről.

Pushpa nő vér, Ursuline Convent
Bardih , P. O. Am gaon, via Gumla
835207 - Ot. Ranchl-Blhar. India

PAPI JUBILEU MOK
Vasmiséjét ünnepelte Szabadka Med árd dec. 22-én Pannonhalmán. Szent Norbert csal ádjának 88 éves tagját Szennay Andr ás fóapát kísérte a betegek termében az oltárho z. ahol az ör eg szerzetes ek naponként közösen rnuta tják be
a szentmi sét .
Aranymisések voltak j ún. 29·én: Pat onyi Rudolf József , Esztergomi Antal, Dr.
Németh Ala jos, Horváth Gyula, Horváth Vendel, Zsombok Ferenc gyóri eqyházmegy és ny. lel készek ; Mo lnár István c. kanonokplébános veszprémi megyés; Novák Gyula ma is múködó gyul avár i plébános (váradi megyés) , Smiedt
Béra ny. plébános (kassa i egyházmegye) . Molnár István mint pálos konfr át er
dec. 8-án Czestochowában az ósi M ária-keqy k ép elölt tartott ünnepélyes aranymisét. Lengyel és magyar pálosok koncelebráltak vele.
Simon Ferenc Cirill kármelita Attyapuszt án (Pápakovácsi volt rem et eségében)
hat rendtársával koncelebrálva dec. l3-án.
Mihályfi János ny. magyar lelkész Salzburgba n dec. 29-én.
Tyukody István Lucián ferences, a plátanosi (Argentina ) angolkisasszonyok
iskolájának lelkésze ápr . 13-án ünnepe lte 50 éves ju bileumát, . de senki sem
tudta, kivéve az otthoniakat . De idén pótol juk és aranymisét mondatunk vele
ápr. l3-án" - ír já k a nóvérek.
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Liptay György-Rózsa Huba: K r i s z t u s J é z u s s z ü I e t e t t , Szent István Társulat. Budapest 1978. 343 o.
Remekszép kiállftásban . jól szerkesztett és logik us vázlatt al jelent meg elő s zör
magyarul a . gyenn ekségevangéli umok· (Mt 1·2 és Lk 1·2) kommentárja. A szerző k
egyszerre akarták összefoglal ni a legújabb és leg igényesebb exegetik us eredményeket
és útmutatással ellátni az igeh ird e t ő papot meg a lelk i életbe n elmélyedni kívánó
laikust , hogy ezeket az eredm ényeket hogyan használja. Nem csoda. hogy e k ettő s
célt nem érté k el kell ő eredménnyel.
Az e l ső rész az evangéli umok és különösk éppen a .g yermekségevangéli umok· Irodalmi m üf ajával , tö rté neti és értelmezési probl émáival foglalkozik . A második Lukács
els ő két fejezet ét. a harmadik Máté két e ls ő fejezetét vizsgálja. M indkét szöveg szakaszonként öt szempontból kerül vizsgálat alá: a) bevezet és a szövegmagyarázathoz.
b) szőve gmagy arázat . c) szempont ok az igehi rdetéshez, d) útm utatás a gyakorla t i feldolgozáshoz, e) eliga zltás lel kié letü nkre. A köt et végén rövid bibl iográfia és ügyes
tárgymutat ó található .
A szövegmagyarázat során érintett számos vitatott kérdésben a szerz ök j egyzet
nélkü l foglalnak állá st; sokszor nem is árul ják el . hogy az ált aluk Idézett tudom ányos
áll áspontokat még az eredet i szerzők is csak megszorl tásokkal és hipotet ikus módon
tették közz é (pl. Laurent in a .70 évh ét" azonosltását Lk 1 490 napjával. vö. 63. 0.1.
A fe jezet ekben Igen külö nfél e fajtájú és színvon alú tém ák és gondolatmenetek kerülnek együvé. Csak egy példát eml ít ünk. A 62. o-on az angyali megjelen ések irodalmi
s t ru kt ű r á já röl , a 68. 0.-on a különfél e angyal nevek héber töveiről és jel e nt é s éről van
szó (akár szerepeln ek Lukácsnál vagy M át énál. akár nem) . mig végül a 72. 0.·on a
követke ző kérdésekke l találja magát szembe az olvasó: •Volt -e már valaki angyal az
én sor som körül? tn tudn ék-e az lenni a másik számára? Kinek ? M lben?"
Véleményünk szeri nt az l . rés z jó összefoglalást ad a . Sancta Mater Eccl esta"
(1964) Inst rukci óról. de ez kevé ssé alkalmas arr a. hogy egy Ilyen tárgyú mai könyvet
bevezessen. Egyrészt az akkori speciális problémák mia tt Iródott . másrészt az evangéli umok történet iségét általába n t árgyalj a, mig a gyennekségevangéli umoknál különleges kérd ések merül nek fel. A feje zet végén tú ls ágosan is azt a benyomást kapjuk .
mintha az egyházi tanltóhivatal a vit ás kérdéseket már jobb ára eldöntötte volna ltermészetesen mindig a történetis ég oldalán). s mindezt akkor olv assuk . amiko r a történet i és exeget ik ai kérd ések t aglalására még nem került sor. Ez az elrendezés a köny.
vet bizonyos apologetik us. véd e kező hangnembe t erel i.
Egy másik nehézség: a .g yermekségevangéli umoknak· mint müfa jnak meghatáro zása úgy, mintha Máté és Lukács müvét akár Irodalmilag. akár müfajllag . egy kalap
alatt " lehetne t árgyalnI. Sokkal fontos abb lett volna a két rnü (és a mögött ük álló két
hagyomány) függetl en voltának követk ezetes t iszteletben tart ása. Ehelyett l épten-nyomon találkozunk a . harmonlz álás " tö relo/ésével (pl. 49. o.I. Sajno s a ezerz ök még nem
ismerhetté k a legújabb idevágó müvet.:;Raymond R. Brown szulplciánus monument ális
könyvét (The Birth of t he Messiah , New York 1977) . De már R. Laurent in idézett müve
(Luc 1·11 , Paris 1958) és Léon-Dufour könyv e (Les évangiles et I'histoire de J ésus ,
Paris 1963) eléggé óvhatt a voln a ők et ettől a vesz élytől. A harmonizálás lehetetl ensége a Szentirás tév edhetetlensége ell en sem érv. amennyi ben el ism erj ük a szerz ök
ember i. történ elm i . személyes és társad alm i kötöttsége it .
A . genus mlxtum" határainak kiterj esztése tek intetében (gondolunk itt az igehirde.
t ésre és a lelkiél etre vonatkozó részekre) persze sokszor az egyéni ízl és és a szük-
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séglet a leg dö ntőbb . s nem lehet egységes érvek alapján itéletet hozni. A recenzor
úgy találja. hogy a .szempontok az Igehi rdetéshez· legtöbbször megism étlik a sz őveq 
magyarázat vallásos gondolatait. t öbb é-kevésb é sikeresen. A lelk iélet re szóló buzdítások néha meglepően újszerű ötletet vetn ek fel. sokszor azonban csak áh íta tqy akorl atc kra való felh fvásokat tartalmaznak. Sokkal jobbnak tartanánk . ha ezek a különbözö rnüfaj ok külön-külön kiadványokban gazdaglthatnák a magyar bibl ikus irodalmat.
Farkasfalvy Dénes
AZ OPUS MYSTICI CORPORIS KIA DVÁNYAI 1978-BAN
Mi chel Quoist: K r i s z t u s é l! Ford . Tokaji Teréz és Gyulai Jolán. 154 o.
Könyvünkben a közismert szerz ö a teológi ai szakkifejezések kerülésével. közérthetően tárgyal a ter emt és. a megtestesülés és a megváltás t itkairól . úgy. hogy az olvasó Indltást kap benno a krisztocentrikus vallá sos élet re . S bár kozmikus távlatokban
szemlélteti az Igazságokat. de ugyanakk or sokszor osan rámutat . hogy a h ivő . sőt bio
zonvos szempontból a nemhivő ls mindennapos tevé kenységével részt vesz az Isteni
tervek megvalósulásában .
Felszabadltó hatással lehet ez a m ü az olyan hivek számára. akiket a szellem i lég.
kör hatása alatt az alsóbbre n dűség nyomasztó érzése f enyeget . Kérdöre vonja a cs űp 
gedőket: . Hát olyan feltámad t Istenben hiszünk-e . . . akinek szüksége van a ml védel münkre?" (20. o.)
A szerz ö tapasztalja a f iatalok egziszte nciális szoronq ás át, egyre több kérdezi. hogy
mié rt él? De tapasztalja azt is. hogy ha hitvalló keresztények félr eteszik az aggodal.
rnaskod ást, és vegyes összetétel ű hall gat óság előtt nyíltan beszélnek Jézus Krisztusról. minden alkalommal t isztelettel és rokonszenvvel fogadják a szót: végre Jézus
Krisztu sról beszél nek nekünk . Kérdéseikre feleletet kell kapniok . Szent Pálnak szenvedély es feikiáltását a szerzö mindenestől magáénak vallj a: . jaj nekem . ha nem hir det em az evanqéll umot" . Ezt ő sok egyéb mellett ezzel a rnüv ével is megt esz!. (K. G.)
Maurice és Genevieve Abiven: I: I e t k e t t e s b e n . Ford. Bihari l ászló és Pásztor
I:va. 190 O.
Könyvünk a házasságra készülők és a házasságban é l ő k számára készült. Szerző i
h ivő katoll kus orv os és pszichológus házaspár. Felk észültségüket a házasság tárgy .
köréből nemcsak elméleti t udásuk biztosítj a, hanem sok éven keresztül a házassági
tanácsadásba n szerzett gyakorlatuk ls.
Könyvünk vi lágossága mellett is igényes olv asóközönség ével szemben. Szem e l ő lt
kell tartanunk a kia dó megjegyzését: helyte len lenne .az egyes fejez etek tets ző lege s
sorrendben olvasása és egymástól független szemlelete. mintha a házastársi élett el
kapcsol atos mozzanatok. am inő pl. szexuallt ás, a pszichofizika i érés . a sz ülöl vonat kozások egymás tó l elválaszt hatók lennének az ember élet ébe n". De ez a szarz ök el·
gondolása ls. Továbbá arra is tekintettel kell lenni. hogy nem kapna helyes t ájékoztatást az. aki a többi részt a szexuális fegyelem ről szóló tanulságos lapok (68-72)
ligyelembevétele nélk ül tanulmányozná át. vagy nem tartaná szem előtt azt a rneqjegyzést. hogy .a test nem más. mint egy hangszer a zenekarban. s aki tú lságos hangosan akar Játszani rajta . tönkretes zi a harmóniát" (52. o.) . Igényes a könyv olyan értelemben ls. hogy az olvasónak némi áttek intéssei kell rendelkezn ie az idevágó vallásos
irodalomról. Például a fogamzásgátló módszerek ről szóló megállapltásokkal kapcsolat.
ban ismernie kell az előzményeket. és nem hagyhatja figyelmen kivül a kiadónak azt
a megjeg yzését. hogy ezt a könyvet még a Humanae vitae enciklika megj elenése előtt
írták .
Bár sze rzőink az orvosi. pszichológiai és az életb öl vett gyakorlati útmutatásaikat
is a hit megvll ágftásában adjá k e16. mégis nagyon jól kiegésziti azokat egy Igen b ö
függelé k. Ez már ki fe jezette n a keresztény házasság lelkiségévei foglalkozik . s Igy
szorosan vett le lkipá szt ori célt szolg ál.
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Ebben a műben sok jegyes és házas megt alálhatja a saját problémái t és azok rneqoldását. De azt ls mindenk i megértheti belőle, hogy a tartós házas boldogs ág nem k ű 
lönböző elemek szerenes és összetalálkozása, nem kész valamI. A hit és a józan pszlchológla eivel szerint a jegyeseknek jó l fel kell rá k észülnlök. és a házasság megkötése
után ls ebben a szell emben kell rajta tov ább munkálko dniok . Könyvünk ehhez nyújt
értéke s segIts éget. (K. G.)
Paul Roth: I s t e n n e I m I n d I g b e s z é I h e t ü n k . Ford. Balássy László. 131 o.
A könyv Imák gyűjtem énye . Ak i le írta és elim ádkozta , laikus kereszt ény. ötgyerme·
kes családapa. Imára alkalmat adnak neki a köznapi élet legkülönbözőbb helyzetei.
Imádkozik a mozi után , az orvosI várószobában, a volán mögött. Ezek a lapok a hitre.
reményr e és a szeretetre Inspirálnak. Az Igazi istenszeretet nem létezhetik magában,
emberszeretet nélkül. Ez a gondol at végighúzódik imáin. és megl áttatja vele azt. hogy
milyen fonák helyzet, amikor a szomszédok nem Ismeri k egymást. az egyházközségi
tagok csak az Ist entis ztele ten tal álkoznak, és az üzemi kirándulás gyakran csak k énysz erű köte lesség. Egyik legfőbb vágyát fe jezi ki akkor . amikor feltesz i a kérdést: .M i.
kor jön el megint az az id ő, amikor azt mondj ák a nemkeresz t ények: . Nézzéte k, rnenynyi re szeret ik egymást·? - Igazi . beszélgetése k lstenn el" . egyszerű, közvetlen , f érfias stflusban, az olvasót is ilyen egyéni érintkezésre késztetik . és Igya sokszor anynyira hiányolt bensősé g útját egyengetik. (K. G.)
M onika Nemet schek: lsten a gyermek életében . Ford. Petur M . 118 o.
A sz erz ö 1933-ban született , tanári és hittanári képesftése van. a bölcselet doktora,
jel enleg vallá spedagógiát és valláslélektant tanit fő i s kol ai fokon . VIzsgálódásainak
középponti kérdése : Vajon egyengethetjük-e és hogyan gyermekeink útj át az Istennel
tel jes élethez?
Témáját sz árnos előad ásban . sok helyen fejtegette. Könyve előadá sa inak lénye gét
tartalmazza. Ezzel nemcsak volt hallgatóinak nyújt emlékeztetőt és segédeszközt , de
minden fiat al sz ül önek és hittanárnak nagyon is használható útmutatást ad.
Kiindulás i pontja a keresztény ember reményt el jes életszemlélete, amely a feltámadott. az é l ő Jézus Krisztusban gyökerező hi tb ől meriti élete érte lm ét . Ahhoz, hogy
a gyerm ek emberi leg gazdagon bontakozhassék kl és benne az lsten Igéje termékeny
t alajra hulljon , a sértetlen család döntően járul hozzá. Az Istennel való élet .a nt enn áj ét"
a szül ök készíthetik el, akkor. ha a gyermek alapvető igényelt komoly an veszik, és a
le he tő s é gek he z képest kielégitlk .
A gyerm ek kereszt énnyé válásában különösen nagy jelentős ége van négy alapvető
igénynek . A védetts ég, a biztonság , a szeretet Igényét a fészek melegébe n az anya
jelenlétével , az apa Iránymutat ásával , a sz ülök egymás iránt i és gyermeküket körülölelő szeretet ében elégíti ki a gyermek. Ez vezetheti el az első találkozáshoz Istenne l.
ennek bizto nságában fog megtanulni bfznl önmagában. a vil ágban. az Ist enben. Ennek
m el e g é bő l fog maga is megtanulni keresz tény m ödon, Jézus szellem ében szeretni. A gyermekn ek végül igénye van a családon belül egy sajátos helyre. Ereznie kell : .Itt
a helyem. Ide tartozom . ha nem lennék itt, üres lenne a helyem: Az Ilye n gyermek
majd azt ls rneqsejtl , hogy ő jelent valamit Istennek , hogy ő . valakl" . lsten szeretett
gyermeke . Ak inek il yen ir ányú alapi gényeit gyermekkorban maradék nélkül klel éqítetták, az - hacsak pillanatokra ls - már élményt szerzett magának az ü dvösségről.
A vallásos nevelés tehát ott kezdődik, amikor a gyermek apján és anyján keresztül
megérzi lsten szeret eté t és gondvis elését.
A szerz ö tov ábbi fe jt egetése it ls a gyermek mindennapjának tapasztalataira épít i.
Gazdag tanári gyakorl atából gyűjtött pél dák - 7-10 éves gyermekek tollából - rávilágitanak , mily en érzékkel és természetességgel re agál a szeretettel és megértéssel
vezetett gyermek az élet nagy kérdéseir e, amelyek sok f e ln őttn e k megoldhatatlan problémát j elent enek. Ezért ez a közvetlen és világos stilusban Irt kis könyv egyben hasznos tükr e lehet a mal élet bizonytalan ságai és kérdőjelei között kereső minden keresz.
ténynek. (Glny Kranenburg)
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F. Monfort: A s z e r e t e t h I t e. Ford. Keszei István. 119 o.
A kereszt énység élet : Krisz tusban megszületn i és Benne növekedni. Régebben a
t ársadalmi fo rmák ls segit ett ek ebben. vagy legalábbis könnyebb volt egy sze rűe n az
árral ús znl, Ma a vil ág minden t áián mindink ább személyes dönt ést . választást kíván
a Krisztushoz kapcsol ódás. Ennél a lépésnél sok függ attól ls. mi lyen hangnemben rnutatjuk be Krisztus Irántunk megnyilvánuló szeretet ét.
A szerz ö, a párizsi katekétikal központ vo lt vez etője. jól ismeri a modern ember
kérdéseit, tud ja. milyen úton lehet számára hozzáférhetővé tenn i a keresztény örömhír
gazdagságát. forrása it . A húsz rövid fej ezet re osztott . katekézls az evangélium alap[ án" (alcfm) rávllág lt a keresztény hit örök témáira: . Az Isteni kinyil atkoztat ás: a
szeretet", . Jézus Krisztu s: a szeretet szövets éqe" , . Krl szt us. a szeretet me gmen t őj e· .
•Szegénynek lenni , hogy szereth ess ünk" stb. A szekula rizál t ember él ete rős szeretet re
vágyik, ezért vezérf onál a szeretet már a f ejezet ek cl mében ls. De ugyanezért nem
lehet megalkuvó sem: . A szeret et re nemet is rnondhatunk" (4. fej .). Vagy ami nt . A
szeretet kapcsolatteremtő ereje az lrnáds áq" c. fejezetben írj a: . A munka Imádság.
Híres ez a formula. De hamis . Való Igaz, hogy a munka az Isten nel val ó együ ttműkö dé
sünk legelt erj edtebb megnyilv ánulási form ája . .. A két tevékenység k ü l önböző term é s ze tű : mindk ettőnek megvan a maga ért éke" (59) . Nyílt tek i ntetű emberekhez sz öl,
közvetle nül, vcnzöan, érthető nyelven. Nem hall gat el kényesebb kérdéseket sem ,
amelye k ma már nemcsak hazájában merülnek fel, mint pl. a c s ecs e m ő k e re s zte l é s
problémája (841. papi hivatás és nőtlenség (107) .• Kat ek ézi s ének" kb. egyharmadát a
szentségeknek szenteli ••amelyek felszólft anak. ösztönöznek bennünket életünk folyamán. hogy azt a Názáret i Jézus élete szer int alakíts uk" (76) . Ez maga j elzi. hogy nem
elv ont eszmefuttatások fejtegetése az frója célja , hanem a krisztusi él et kitel]es ftése.
Or ömmel üdvözölj ük és ajánljuk tehát ezt a . fő l e g fe l n ő tt ek. kiváltképpen házasságra készülök . vagy Ifj ú házaspárok hitbeli elmélyltésére alkalmas olv asm ányt" . (Benkő Antal)
Th. Maertens: B e p I I I a n t á s a B I b I i á b a . 69 o.
Ez a füzet akladónál 1971·ben megjelent .Blbll ával vasárnapról vasárnapra" c. kötetbő l gyújti egybe az egyes könyvek előtti biblikus bevezetéseket . Célja : n éps z e rű .
a hitoktatás segédkönyvéül ls használható rövid összefo glalást adni addig is. míg sor
kerül egy rendszeres, tudom ányos Igényú ó- és újszöv et ségi bevezet és kiadására magyar nyelven . A ezerz ök bibl iku s szakemberek .
Az ismertetett könyvek ig ényelhetők : Verl ag Opus Mystic i Corpo ris. A-l 090 .Wien.
Boltzmanngasse 14. (A postafiók megszúntl)

Kasper Walter: Z u r T h e o log I e d e r c h r i s t I i c h e n E h e. Ma inz. MatthiasGrünew ald Verlag. 1977,95 o.
A rangos tüb ingeni dogmat ikus - aki több kiadást elért két al apvető múvéve l (Einführung ln den Glauben. 1975' ; Jesus der Chr istus. 1976', m indkettő Mainz. Grünewald)
szerzett általános elismerést - jelen kisebb terjedelmú magvas müv ében a házasság
t eológiáj ával kapcsolatos el ő adás a inak és szakvéleményeinek összefoglalását nyújtja ,
amelye ket a német országi szinódus során. valamint a nyugatnémet püspöki kar bizottságaiban adott elő. Ez utóbbi mozzanat eleve jelzi , hogy Itt a német hierarchia tek inté lyi alátámasztását ls feltételezhetjük .
S ze rzőn k bevezetésébe n hangsúlyozz a. hogy nincs még egy olyan terület . amelyen
hit és élet olyan szorosan kapcsolódik, mint a házasságban. Hiszen a házasság egyaránt
tartozik bete a terem té s és megváltás üdvre ndj ébe. (Ez a gondolat aranyfonálké nt vonul
végig részletesen ki fejtv e a múvön.) Tehát a hivő keresztények házasságukban lsten
teremtő i akarat át . t ervé t valósítva egyútta l üdvösségüket rnunk álják, miközben Iste nnek
az ember iránti szere tetéről, az emberr el Jézus Krisztusban végl eg megkö tött sz övetsé gé rő l tes znek tanús ágot.
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Kasper műve 4 részre tagozódik. Az elsó a h á z a s s á g e m b e r I m é I t ó .
s á g á r ó I szöl, E vonatkoz ásban természetesen a humán tudomán yokra ls támaszkodlk, mikor a házasság perszonális jellegét hangsúlyozza. Itt részletesen kit ér a mal
helyzetre, Szent Tamással kiemelve. hogy az emberi természet változó jell egével együt t
jár megvalósulásl formá inak változása. Igy a házasságé ls. A perszo nális jelleggel kap.
csolatban rámutat a Zsinatot meg előző és már ezt hangsúl yozó egyházi t anit ásra (Ró.
mal Katekizmus , 1566---Cast l ConnubII , 1931) s sz ép kifejtésére a Humanae Vitae (1968)
enciklika első részében, viszont megértést tanúsit azokkal szemben ls, akik e kör levél
második, a személyes elem helyett a természeth ez való Igazodást k épv iselő részével
kapcsolatban nehézséget éreznek . Bár e dogmat ikus rnü é rt h e tőe n mell özt az et ik ai
vonatkozásokra való kit érést, pasztorális szempontból Itt kit ér a term észet es apaság.
anyaság erkölcsi Irányelvei re (29) . Férf i és né egymást kiegészftő szeretetszövetsége
az ember egészének testl-lelkt mivoltában való Igenl ését , elfog adását je lenti. ezált al
túlmutat önmagán és az lst en által való elfogadására utal. A hű s ég a szeret et vel ejárója, de a h ivő kereszt énynél lsten örök hű s é géb ől és s e g itő k e g y elméből is rner ít
ösztönzést és erőt . De ugyanigy a termékenys ég. a gyer mekben folytatódn i akarás ls
az önzés körét áttörő Igazi szeretet következm énye.
A második rész a h á z a s s á g s z e n t s é g I j e I I e g é v el fogla lkozik . A te·
remtés és megváltás rendjének már említett a la pv e tő egységén túl az egyházból , mint
alapszentségből, annak kibontakozásaként ( .Ent fiicherung") vezeti le Inkább a szeritségl jelleg et , mint kr isztusi alapltö szavakból. Itt 3 fejezet et találunk . 1) A házasság
Krisztusra utaló jel. Ha már a természetes házasság is lsten szeretet ére utal , .k ülönösképpen hordozza, t lszt ít ja és klt el jesltl Istenn ek Jézus Kris ztusban megjelent szeretete
és hűsége azoknak a hitvesi szeretetét és hű sé g ét , akik a hit és kereszts ég rév én
Krisztusba Ikt atódt ak. Igy a kereszt ény hitvesek szeretete és hűs ége beteljesedett Jei.
képe, valós ágos megjelen it ése, ,epi fániája' lsten Jézus Krisztusban megjelent szeretetének" (45) . E Krisztusb an való lét magában fogl alja a kere szt el fogadását, ajándékozásból, megbocsát ásból. fol ytono s új ra k ezd ésből él. - 2) A házasság az egyház
szentsége. Itt a régi. egyoldalú jogi szeml élet (szerző d és) helyett a Zsi nat által is
elfogadott .szövetség" elnevezés mellett tör lándzsát a szerz ö, Kiemel i a család, az
.eccleslola", a .házi egyház" egyházéplté jel entős égét , és utal a házastársi baráti közösségekre, amely ek az egykor i . nagycsalád" szerepét vehet ik át. - 3) A házasság
eszkatológlkus jel. Az ember i tökéletl enség miatt túl mutat önmagán: a legj obb akarat
mellett sem vará zsolhatnak föld i paradicsom ot a hitves ek. Az eszkatoló gikus jell eg
kapcsán méltatja az lsten Iránt i sz eretet ből vállalt önkénte s nern-h ázas áll apot hasonló
[elleqét, és érdekesen mutat rá kettőjük egymást feltételező és k l e g észltő voltá ra.•Az
(Istenszeretetbő l vállalt) nern-házas álla pot az egészséges keresztény házasságról tanúskod ik , lebecsülése visz ont a házasság keres ztény értéke lnek megnemértésére vezet "
(54) .

A 3. rész a házasság f e I b o n t h a t a t I a n s á g á n a k kifejté sét nyújtja. A krisz tus i szavakat ( .Amlt lsten egybekötött . .. ") nem mint paragrafusos tö rvényt, hanem
mint prófét lkus mess iási Igét értelmezve rámu tat az egyházi hagyományban felmerült
konkrét lelk ipásztori megoldásokra (ezen a téren J. Ratzinger és K. Lehmann irásaira
t ámaszkodik) . (65) Szerzőnk nem t ér ki a kényes pasztoráli s kérdések (mint a nem
érvényes házasságban élők szentségekhez bocsát ása) elől sem. de magánvélemény.
ként, kifejezetten nem gyakorl ati pasztorális tanácsként, várva a kérdés egyetemes
rendezésére. (Ilyen értelmű f elterjesz tések Róma fe lé több püspök i kar r észéről lsmeretesek.)
A legröv idebb 4. rész a p o I g á r I h á z a s s á g értékelését adja, a kérdés újra
átgondolás át , az egykori , ma már elavu lt .kultúrharcos" felfogástól való elszakadást
ajánlja . Jelentős megállapitásal vannak az egyházi házasságköt és minimális k övetelményelről a hit sikján és az ezek hiányában felmerülő lelkipásztori teendőkről (az elhalasztás tanácsol ása) (89 skk). IOpp ez uto lsó mozzanat k fn álja s zerzőnk befejező
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megállapftását: a hit re való nevelés, rávezetés, begyakorlás a házassági lelkipásztorkodás elófeltétele, sajátos tartalma és végső célja.
Kasper múve a rendszeres teológia és a gyakorlati lelkipásztori problémalátás értékes szintézise. Igen találónak érezzük Kratzi bécsi segédpüspök megállapítását, hogy
e tárgykörben aligha találunk mélyebb és kiegyensúlyozottabb írást .
Dr. Török Jenő
NB Orömmel jelezzük, hogy Walter Troblsch múve : Heiraten oder nicht? - amelyet
17. számunkban Dr. Török Jenő ismertetett, megjelent magyar nyelven. Igényelhető :
Ungarls che Schrift enmission. D-8 Stuttgart, Hopfauerstr. 44.

Juhász László: B ö I c s e I e t I e m b e r t a n . Róma, 1978, 176 o. (tkk IV/3) - Varga
Andor: A z e r k ö I c s I é I e t a I a p j a i . Róma, 1978, 150 o. (tkk IV/6)
Talán jellemző a bölcselet mal állapotára, hogya tkk-sorozatban a teológiai jellegú
könyvecskék száma lassan eléri a huszat, de a bölc selet területéről most jelennek meg
az els ő kiadványok. Alapvető jellegú mindkét munka, azért senki sem csod álkozhatlk,
hogya témák és vélemények zúrzavarában mindkét szerz ö a hagyomány útján halad,
bár t ekint ettel vannak a mai álla potokra mind a feldolgozásban, mind az Irodalmi tájékoztatóban.
Juhász László már a bevezeté sben találóan és teljes őszinteséggel rámutat vállalkozása probl émáir a: . A bö l cs e l ő úgy érzi, hogy az e mbe rről szólni a legmagasztosabb
szell emi váll alkozás . . . ugyanakkor talán a legnehezebb ls . . . veszélyes vállalkozás
ls' (1). Miért ? . Me rt csak akkor válhatun k Igazán önmagunkká, ha túlemelkedve a természetünkben vivódó elle ntét eken, megvalósítj uk a bennünk szunnyadó álmot egy
telj esebb és szebb emberi ség után: Az emberi termé szet ellentételből kapja dinamizmusát , és éppen ezek az ellentétek sarkall j ák .egy teljesebb, egységesebb . .. szebb
és Igazabb lét megvalósit ására· (2).
Az emberi természet élettani és lélektani egységét vázolja fel a szerzö a bevezető
fej ezetben, majd beil leszt i a fej lődő embert az egyetemes fejlődés vonalába. A perszenalista bö l cs e l ő k dinamikus - a szeretetben és a szerétet felé fejlődő - ernberk épével , főleg a cél ok ari sztotelészi és Ionergani elemzésével Igazolja mottóját: .Szeretni
annyi, mint szenvedélyese n egység re tö rekedni: A következő fejezetekben (Lényünk
egysége a megismerésben - az akarati törekvésben - a szeretetben) az emberi személy útját jel zi az i dő be n és az örökkévalóságban való beteljesedés felé. Az Igazság fogalm ának t iszt ázásánál hosszan vitat kozik a kanadai Oewart .hlstorista" Igazságfogalmával. Majd az akarat szabadsága tárgyalásánál világosan kimutatja, hogy az ember
szabadságának tagadása nem nyugszik tudományos tényeken (130) . A mal felszabad ít ásl t eológiák és törekvések világába n helyesen teszi hozzá, hogy .aki az ember gazdasági felszabadulásáért tevékenyen dolgozik, legalábbis hallgatólagosan feltételezi,
hogy akaratunkat anyagi természetünk csak befolyásolja, de nem determlnálla" (131).
St il áris szempontból néha zavaró a .teh át"-tal való kapcsolások, az .egy· névelő
és az .a zon" névmás használata, de semmiképpen nem rontja le az értékes és sike res
összefoglalás ért ékét.
Varga Andor könyvé nek célját nem lehetne világosabba n és pontosabban megjelölni,
mint maga a szerz ö teszi: . Célunk nem az volt , hogy eredeti etikai rendszert alakítsunk kl , hanem hogy érthető nyelve n összefoglaljuk és kifejtsük a nagy moralistáknak
azt a rends zerét . amely a természetrendszer alapján áll: Hasonló világossággal jelzi
azt ls, hogy angol könyve, amelyet Itt adaptál ••azokat az egyetemi hallgatókat és az
akadémiai korh at áron felüli személyeket tart ja szem e l őtt, akiket az erkölcsi élet rendszeres megvi zsgálása érdekel : A szerzö rendi fő isko l á kon , majd a Fordham egyetemen
hosszú évekig tanított már erkölcs tant . Ezért t ud v il ágosan válogatni és rövi den. pontos an fog alm aznI. A .norrna moralItatis' hires t étel ének igazolása, az annyira divatos
. szltuáclós et lka" fel ülv izsgálata stb . szabatoss ágával ls. rövid fogalmazásával is megnyugtató, szinte felüdftő hatással van az olv asóra. Mintha a sok fa mellett újra látni
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kezdenénk az e rdőt ls: az új fogalmakban a régi emberi alapigazságokat és az ernbernek , mint lényegébe n erkölcsi lénynek fela datát a tö rvé ny és jog vil ágában meg saját
lelkIIsmeretével szemben.
Kisebb sajtóhibák mellett a 70. oldalon velószfnüleg nyomdahiba rnlatt zavaros pár
sor, ami az angol eredetiben egyébként ls jobb .
Békési I.

Langdon GlIkey: R e I I g Ion a n d t h e S c I e n t I f I c F u t u r e . (Vallás és tudo , mányos [ öv ö.) London, SCM Press, 1970, X+ 195 o.
Ma kétségtelenül kisebb a feszültség tudomány és vallás között , mint 4-5 évtizeddel ezelőtt . Ez főleg egy meglepő oknak köszönhető . Nem arról van sz ö, hogya teol ögusok .m ltosztalan ltott ák" volna a vall ás tantt ásalt. és [gy elfogadhat óbbá tették volna
őket a tudomány emberének. Ellenkezőleg: mind vIl ágosabbá válik , hogy a tudósok
azok, akik tudományukról beszélve nem szabadulhatnak bizonyos .rnltlkus" elemektől.
Ezt a szerepet tölt ik be náluk bizonyos elméletek, előfeltételezések, hiedelmek. ldöközben egyes filozófusok hozzákezdtek a mítoszok szerepének és rendeltetésének úlraértékeléséhez. Inkább a szimbó lum fogalmával hozzák kapcsolatba őket, ellentétben
a klassz ikus mitológia költött története ivel. Azt is egyre jobban észrevesszük, hogya
mltoszok minden emberi Ismeret szükségk éppenI Járulékai . Ezért mel egen üdvözölhet jük GlIk ey professzor könyv ét, amely a mltoszok szerep ét vIzsgálja a tudomány ,
teo lóg ia és filozófia terület én. Sajnos , a könyv terjedelme nem teszi lehet öv é a teljes,
rendszeres tanulmányozást - lényegében a szerz ö 1967-es New York-í egyetemi elöadásainak kissé bőv itett kIadásáról van szó.
Az első fejezet: .A tudom ány befolyása a modem teológ iára: A szerzö Itt megy·
győzően bizony ítja, hogy ez a befolyás Igen nagy. Elsősorban a vallási Igazság jelleg é·
nek és jelentésének kérdése ire gondol. A 18. század geológ iaI és a 19. sz. biológiai
haladása arra kényszerí tette a t eológusokat , hogy újraértelmezzenek bizonyos .b lbllal
tényeket" , Ez az újraértelmezés különbség et tesz az ember üdvös ségét szolgáló klnyilatkoztatott Igazságok meg a föld és ember fejlődésére vonat kozó tudományos ada l é.
kok között. A vall ási Igazságok új értelmezése szerint a teológ ia önálló alapja csakIs
a kiny ilatkoztatás és a hit . M I Istenről cs ak az ő saj át megny ilatkozása alapján (a
Szentrráson keresztül) tudhatunk meg valam it, és csak hitünkkel fogadha tjuk ezt el.
Vagyis a t eológIának a term észettu dományokhoz viszonyítva teljesen autonómnak rell
lenn ie . - GlIkey vitatja ezt a még mos t is dIvatos magatart ást . Oncsalásnak tek intI.
Hiszen az új teo lógusok irásaikban mind elfogadták a modern tudom ány egyes alape lméletelt. Legvilágosabb ez her meneutIkájukban és a történeti t ényeket Ille tő relatlvlsta
magatart ásukban. M iközben arra törekedtek, hogy saját tu dományos vIlágnézetüktől
függetlenül megszerkesszék a bib lia i vallás i igazság önálló építményét , nem vették
észre , hogy a modern tudomány hatására egészen más nyelv en , más logikával beszél.
nek.
A második f ej ezet: . A tudom ány vallási d l rn e nz l ő l " , t udomány és vallá si Igazság
viszonyának nem könnyü kérdés ét tárgyalja. GlIkey ajánlata itt a következő : A helyett ,
hogy közvetlenül a tudományos elméletek következménye ire alapoznánk vallási vagy
teológ iai ismeret eket - mint Teilhard de Chard in prób álta - , Inkább magát a tudományos kutatás folya matát vizsgáljuk mélyebben . Hiszi ugyanis, hogy abban is, .rn lnt
az ember i autonóm ia és alkotóképesség mInden klfejez öd és ében, a tevékenység h átte reként és elMeltételeként a v é gs ő , a fö lté t len elemei jelennek meg" (40) . Ez az
ajánlat egybevág jeles tud ósok gondo lataival, mi nt pl. a szellemtörténész Thomas
Kuhn, a f iloz ófus Polányi M ihály és Bernard Lonergan, a teológus Paul TIlIIch és Kar l
Rahner. Ok a maguk módján , kétségbe vonták a természettudománynak azt a haqyományos naturalisztikus fogalmát, amely szerint a tudomá nya hideg tá rgyi té nyeken
alapuló személytelen tevékenység lenne , és a kísérletekkel egyetemes és végleges
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érvényilnek bizonyulna . A tudományos elméletek, fő leg pedig a tudományok leqalapvet öbb eivel nem annyira tárgyi vizsgáiódáson alapulnak , hanem inkább m e g győződ é·
sen: az Illető úgy látja, hogy j e l e ntő s és term ékeny a dolgok Ilyen szemlélete . De a
termékenységet csak a jövő Igazolja . GlIkey szerint : amikor az ember megismer vagy
értékel, akkor valami végsővel, valami föltétlennel kerül kapcso latba. Ez a .valernl"
benne van abban a viszonylagos és esetleges dolo gban, amit megismer, és mégis különb özlk tőle . Ezért a vallásos nyelvnek és szimbó lumainak magában a tudományban
ls megvan a ,világi alapja ' .
A harmadik fejezetben ( ,A mJtosz használata a tudományos kult úrában"] a szerz ö
vizsgálat alá vesz néhány közismert tudományos mftoszt. Ilyen .rnltosz" pl .: az ösember ; a kozmikus fejlődés ; a liberális haladás ; a jövő tudományos utópl ái ; végül az
új tudományos ember mltosza. Természetesen a sz öt itt nem régi, .val ötlan rnes ék"
értelmében kell vennünk . A mitosz örök emberi kifejezési jelenség, amely sokr étü
szimbólumaival sajátos módon a transzcendensre vagy szakrálisra Irányul , és je lentése magának az életnek v égső vagy egzisztenciális ténye ire , az emberi és történelmi
sors kérdéseire vonatkoz ik (66) . A szerzö az ,új tudományos ember rnltosz át" vagyis amikor a tudomány teljesen manlpul álná és Igy hatalma alatt tudná tartani az
egyén szabadságát - hamis mftosznek rnln öslt l : erkölcsileg roppant veszélyesnek,
mert tIrannizmushoz és elembertelenedéshez vezet .
I:rdekes lenne persze , ha tudnánk: milyen kritériumokkai különbözteti meg a szerzö
az .Igaz' mitoszt a .harnls" -töl. Szerintem e kérdés tárgyalása nem teljesen kielég Itő,
és nem oldja meg a mitikus kifejezésmód sajátos problémáit .
Az utolsó fejezet: .Epllóg: mftosz , f ilozófia és teológia' a mitikus és filozófiai klfejezésmódnak a teológiában való ezerepét tárgyalja . A szerz ö úgy látj a, hogyamltosz
prototfpusa a teológiának. A teológia feladata az, hogy értelmezze a mitosz nyelvét,
vagyis kutassa jelentését és érvényességét. Ez elkerülhetetlenül f ilozófiai spekulációra
vezet, hiszen a jelentés és érvényesség filozófiai kategóriák. A filozófiai fogalmaknak
a teológiai okoskodásba való bevétele tehát egyáltalán nem fenyegeti a vallásos hit
mélységét. Magától értetődően bekövetkezik, amikor a vallási hagyomány fej lőd ése
során elér a reflexió fokára . Azonban a történel em azt mutatja, hogy a mlsztlkus és
általában a vallási gondolkodás mindig új lendülettel próbál túljutni még az elméle ti
filozófia egyetemes kategóriáin és képein ls , és bizonyos értelemben újb ól amltosz
kifejezésmódjához tér vissza (gondoljunk a nagy miszt ikusok képeire, szimbólumaira !)
Ilyenformán például a keresztény teológ iai gondolkodás mItikus és filozófiai elemek
szinte végtelenül bonyolult szövedéke. Kultúránk jellege ma éppen úgy megkívánja a
mítoszt, mint régen, csak a kIfejezési formák mások . A könyv azzal az Int elemmel végződ ik, hogy a vallásos mftosz nem nélkülözheti a tényeiemeket , mert különb en üres,
gyökértelen és így értelmetlen, - amint azzá váltak a régi mItoszok , mikor kit épték
őket saját környezetükböl. De ugyanfgy Igaz az érem másik fele ls: ha egy kultúra
csak a tényeket veszi tudomásul. és hiányzik belőle a vallásos mltoszok képviselte
transzcendens dimenzió, akkor sem önmagát, sem rendeltetését nem tudja megérten I.
Mert amit átlátott ténynek és klalakltott jövőnek gondol, azt végső soron saját, vizsgálat alá nem vett mltoszal fogják meghatároznI. Ezek pedig - mivel se nem fiz ikai
tények, se nem transzcendens eszmék - nem fogják tudni eloszlatni az emberek leg·
mélyebb aggodalmait, s nem adhatnak alapot legfőbb reményeiknek .
Nemesszeghy Ervin
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Schwarz Renát feren ces, dévai plébános 1978. ápr. l -én (61,39,34)
Lakó János ny. esp. pl éb. Nyárádköszvényes en (Románia) jún. 12-én (86,62)
Lórincz István vasmisés Homokon (Kárpátukrajn a) jún. 24-én (89)
Plankó János ny. pl éb ános Vissen júl. 14-én
Páli Elek ny. esperesplébános aug. 12-én Segesvárott (76,54)
Szabó Gyula ny. plébáno s Székelyudvarhelyen szept . 12-én (72,48)
Fabiankovich Lórinc horvátzsidány i esperesplébános okt. 14-én (76,53)
I!zsöl Tivadar ny. radványi pléb . okt . 20-án. Cinkotán temették (67,37)
Lovas István diósd i esperespl ébános okt. 21-én (66,40)
Szabó Sándor László pálos okt. 22-én. Pesterzsébeten temették (79,55,32)
Bárdos József c. esperes, hedrehelyi pléb . okt. 23-án Kaposvárott (69,44)
P. Ormai Pál SJ okt. 25-én Kolozsvárott (77,53,43)
Sztrizs István ny. hit okt ató okt. 27-én Budapesten . Isaszegen temették (65,42)
Benke László érseki t anácsos, pléb. okt. 28-án. Jászberényben temették (56)
Jávorszky József esperespléb. okt . 29-én Krasznahorkaváralján (63, 39)
Kovács Mihály ny. gyerki esperesplébános Ipolyságon (73,48)
Várkonyi János c. prépost , kanonok okt. 31-én. A pécsi k özponti t emető Szt. MIhály kápolnájának kri ptájá ba temették (79,55)
Udvary Elek kelebiai pl ébános okt. 31-én (49)
Timmer József SJ nov. l -én Pannonhalmán (68,48)
Koloszár Antal tb. espere s. pinnye i lelkész nov. 2-án szentmisére készülőben
baleset következtében (65,39)
Szücs Sándor c. esperes, zilahi pléb ános nov. 3-án. Cséfán temették (44.18)
Simonyi Marian István Miklós ciszterci tanár nov.7-én. Bácsalmáson temették
(69,52,46')
Oszkó János c. ap átpléh. nov. 8-án. Tlnnyén tem ették (83,53)
Dr. Werner Alaj os pápai kamarás , a zeneakadém ia ny. tanára nov.8-án a Korányi kórh áz kar diológiai osztályán. Nov. 21-én t emették (73,51)
Mécs László pre montrei nov.9-én Pannonhalm án. A kr iptába teme t ték (84.61)
Dr. Potyondy Imre protonotárlus kanonok, székesfehérvári nagyprépost.
Nov. 10-én t emették a szemináriumi templom krlpt ájába (94,71)
Pajtényl László c. apát, kanonok nov. 29-én Bp. Sopronban t emették (72,45)
Takács József kirá ly hegyesi plébános novemberb en
Dombos József Fülöp OSB csolnoki plébános. Nov.24 -én t emették Pannonhalmán (64.39)
Pall ai Ignác Tit usz kapucinus . ny. esp. dec . 2-án. óbudán tem ették (68,50,43)
Dr. Csák Kálmán ny. esperes dec. 13-án Rakamazon (69,45)
P. Petruch Anta l SJ dec. 13-án Bp. Pannonhalmán temették (78,61,49)
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Sebestyén Sándor kunszentmiklósi esp. Szolnokon temették dec. 16-án (75,52)
Dr. Városi István protonor ártus kanonok, költó dec. 17-én. Az esztergomi sz ékesegyház kriptájába tem ették (73,49)
Baricz Dénes plébános Eheden (Románia) dec. 19-én (64,35)
Túróczi László érseki tanácsos, kótaji pléb ános dec. 22-én (64,42)
May László koppánymonostori plébános. Dec. 22-én holtan t alálták szobájában
(63,39)
Vajda János ny. hittanár dec. 23-án Esztergomban a papi otthonban (17,53)
Gyulai Jenó ny. gk. mikóházi esperes dec.2&-é n Miskolcon (67,41)
Marosszék i Ferenc Zoltán ny. pléb. Laklte lken dec. 25-én. Kecskeméten temették (58)
Dr. Jánosi Gyula gyóri bencés tanár dec . 26·án. A bencés templomba temették
(69,48,42)
Novák Gyula plébános dec.28-án a gyulai kórházban. Gyulán temették
Nagy László csíkszentg yör gyi esperesplébános trag ikus véletlen következt ében a bukar esti kórházban dec. 29-én. Csíkszentléleken temették (49,19)
Kéri István Xavér, a kecskeméti fe rences templom ny. lelkésze (78)
Csányi Márton ny. espe re spl ébános . gyémántmisés Selmecbányán. (SzüIófal ujá ból , Tardoske ddró l még t íz éló pap való!) (86')
Gável Géza t b. kanonok, p. tanácsos j an. 3-án Forrón (89,6'5)
Simsik János tb. p. tan ácsos jan. 3-án Adán. Törökszentmiklóson, volt plébániáján temett ék (90)
Szabó György Polikárp OFM jan . 5-én. Az esztergomi ház kr iptáj ába temették
(85,70,63)
Teller József piarista, ny. tanár Egyeken jan. 8-án (77,58,53)
Nagy Gyula áldozópap jan . 11-én. Biharp üspökiben t emették (34,2)
Bausz Istv án kanonok jan . l2-én misé je ut án. A sopron i Szt. M ihály-t emet óbe
temették (79.55)
Zitzmann Ferenc kanonok, váradolaszi ap átplébános jan. 15-én (17,55)
Folimer Imre oroszlámosi pléb. jan. 17-én. Magyarcsernyén t emették (66)
Dr. Kappel János olvasókanono k Szombathelyen . A szalézi t emplom kriptájába
tem ett ék jan. 19-én (79,55)
Dr. Kolos László Bert old OSB Gyórött. Pannonhalmán tem ették (77,55,51)
Csom or E rn ő ny. putnoki espe respléb. jan. 29-én. 12 éve érte agyvérzés az est i
szent mi se alatt. 5 éve ágyhoz kötve szenvedett. Sz ül őhely én, Salgótar j ánban temették (66,42)
Régert József tb. esp. szentszék i bíró, bólyi pléb . jan. 29-én. Újpetrén temetlék (64.39)
Dr. Balassa B ru nő Istv án ciszterci, c. rk. egyet. tanár jan. 30-án. Székesfehérvárott tem ették a Nagybol dogasszony templom kri pt ájába (83,67.60)
Greff Gyula érs . ta nácso s, ny. pléb. febr. 6-án. KIsoros ziban tem ették (77,53)
Elhunyt papt estvé reinket fo glaljuk mem entóinkba!
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MECS LASZLO O. Praem.
(1895-1978)
Még abban az Időben, amikor viharos slkerű külföldi szavalök örütjalt járta, Guy
Chastei - aki forditott ls verselből - a francia költők párizsi folyóiratának, az Vgg.
drasillnak mellékleteként Ismertetést közölt életének első feléről és költészetéről
(1936. nov. 25.). Ebből a ma már Irodalomtörténeti értékü dokumentumból Idézünk
most:
.Eszak·Magyarországon egy kis faluban (Hernádszentistván) mint pásztorflücska
őrizte nyáját . Ott szivta magába a természet szeretetét, amely verseinek mélyén honol.
Mint tanftó fia ő ls tanitani akart. A budapesti egyetemre járt és első verselt ekkor
küldte néhány folyóiratba . Kitört a háború, amely komollyá teszi a fiatalokat, és felforgatta hazáját . A felfordulás közepatte Mécs küldetése tudatára ébred, amely kltágítJa költészetét. A premontreiek rendjébe lép , pappá lesz, és jelenleg (1936) csehszlovák területen egy magyar nyelvü községben (KIrályhelmecen) plébános. Mint kis
pásztor, de lelki pásztor tovább folytatja Juhainak őrzését. Es hogy jelképességét fokozza, felcseréli Martoncslk József családi nevét Mécs Lászlóra. Mécs, azaz mécses .
Egy 25 éves müvelt pap számára a szellemi magány falun számüzetésnek felel meg.
Mécs ezt a magányt a világ közepébe helyez I. Szoros kapcsolatban van a mindennapi
élettel, közvetlenül szemléli a munkákat és a napokat, és a lelkek munkálásában kettős
gazdagodást talál : a költő kincsei kitárulnak, és ugyanakkor a pap szlva ls rneqqazdaqszlk , E kettős klv lrágzást nem lehet egymástól elválasztanI. Ezek Mécsnél két Ikervirágk ént jelen tk eznek.
Mécs lelkét könnyen elfogja a vágy, hogy örömet hódltson, és ebben mindenkit
részeltessen. Ha tehetné, körébe vonná az egész világot. Amikor ezt mondja : ,En tükre
vagyok minden mosolyoknak' , ez nem Irodalom. Az ember mindig érzi benne az adományozás türelm et lenség ét.
Költ észetén ek kezdetén kevéssel ls megelégszik: egy kis köz öns éqes eset, a hordár
gesztusa , aki elve szi a csom agját, a vasütI kocsiban vele utazó gyermek tekintete, az
anya bizalma, aki ütközben elmond ja neki f ia hazatérés ét - és a költő a legegyszerübb
realIzmusb ól elindu lva htrtelen lendül ettel az örök szimbólum felé emelkedik. Egy szív
dobog, és az egész nemzet szíve lüktet, a legcsekélyebb mindennapi esemény a szoclálls kérd ést to lja e lőtérb e. Feltör egy érzelem, és az emberiség kezd az ajkán beszélnl. Az élet sodrából folyó részleteset hirtelen világszenzációvá válik." (Msgr. Uhl
Ant al sz. közlése és ford itása.)
Első kötete, a Hajnali harangszó, 1923·ból való . Majd sürü egymásutánban a többi :
Rabszolgák énekelnek (1925), Vigasztaló (1927), Az ember és az árnyéka (1930), Oveg.
legenda (1930), Bolond Istók bábszlnháza (1931), Legyen világosság l (1933), Válogatott
verse l (1934), Megd icsőülés (1935), Fehéren és kéken (1937), El őket nézek (1938),
Forq őszlnpad (1940). 1941·ben jelen ik meg Osszes verse inek vaskos kötete . Sok versét ford ították más nyelvekre, négy önálló kötete jelent meg franc iául, egy hollandul.
De körútja in m a g y a r u I h ódította meg a közönséget, szuggesztlv külsejével és sajátos szavalásmód jával. Hazai Irod almi társaságok egymás után választották lagjaik
sorába; a (régI) VIgIlIának kezdettől egyik főmunkatársa, később főszerkesztője . Itt
jelent meg 1942·ben bátor Httler-ellenes verse : .Imádság a nagy lunátikusért."
Eletében a premontrei rend mélyen érző, imádságos, szépet szeretö, titkokban elmélyedó lelkisége a gyakorlati szeretettől átitatott lelkipásztor I gehirdető és karitativ
érzékével párosult. 25 éves felvidéki plébánosságából a kis történetek tucatját tudta
mesélni elbeszélő jókedv ében, mlkor Pannonhalmán önélet rajzát írta. Hivei , különösen
a szegények, a kisembe rek ls sokat beszélhetnének róla .
Pályáján a nagy cezürát a második vllágháborü utáni évek jelentették. Bakonyi büj·
dosása után (mint a Magyar Eletra jzi Lexikon írja) . 1953-ban koholt vádak alapján le·
ta rt óztatták, 1956 szeptemberében rehabil it álták." Ut ána káplán lett az Arpád-hfd rnelletti óbudai t emplomban . 1961·től halálá ig csendes visszavonultságban élt Pannonhal.
mán. A ragyogó világhódító rnost befelé fordult : Ist ennel folytatott párbeszédet a szen-
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vedés csendjében . Az ellen tmond ástalan sik er gyakran veszedelmes. Mécs . a pap és
a költő élete második f elében kimen ekült ebbő l a vesz edel embő l.
Verse iből több válogat ás jelent meg ekko riban ls: 1953-ban egy kisebb Buenos Airesben; 1968-ban •Vadócba rózsát oltok' címmel kétnyelvú válogatá s Torontóban; végül
az .Aranygyapjú· c. repr ezentatív válogatás Rónay György szerkesztésében és k i t ű n ö
bevezető tanulm ányával (Hung. Cultu ral Foundatio n, Buff alo il l. Ecclesia, Bp.. 19711 .
1944-71 közt i vers e l ből való válogatás a . Vissza a csendbe' c. kötet (1976 Cleveland) .
1969·től a Vigilia lapjain ls fe l-felt únlk neve.
Megérte 80. születésnapját (vö . Szolgálat 25. sz.) és a múlt évben gyémántmis éjét .
Emlékirata in dolgozott és sokat imádkozott. Három szentolvasót ls elmond ott naponta.
Húséges ápolója volt Szabó Margit n ővér. Okt . 30-án bénul ás állt be a karjában és ágy.
nak esett. Tüdőgyullad ást kapott , és tl z nap múl va csendesen elhunyt. Temetését
Szennay Andr ás főap át végezte, Lékai bíborosérsek nek és az írószövet ség tagjainak
részvételével .
Befejezetlen ül maradt önélet rajzában írja le kezdő káplánságának egyik nagy él·
ményét, a m e l y rő l verset is Irt : . A haldokló paraszt megáldott: Ekkor , a betegek szentségének f eladása után kapta az örökkévalóságba k észül ő bácsitói jótan ácsként: .L egyen
olyan egyszerú, mint az országút , hogy mindenkihez el mehessen. Legyen jó, mint a
kenyér, hogy mindenk it etet hessen. Legyen vidám, mint a bor, hogy mindenkit rneqnevettessen ." Erre Igyekezett életé ben, s most megbékélt en ment át ő ls az örök
hazába.

R.
Dr. WERNER ALAJOS
(1905-1978)
. Ist en gondv iselő szeret ete elfo gadta aranymlsés áldozatát , és 1978.nov . B- án este
miután klür ltett e a szenvedések kelyh ét - magához szólította a daloslelkú egyházzenészt, a melegszfvú lelkiatyát . A teme t és után koncelebrációban mutatjuk be
lelkiüdvéért a szentm is ét a máriaremet ei kegytemplomban, ahol 25 évig szolgált a
Szúzanya olt áráná! " - írja gyászjele ntés e.
Egy ember lelki nemességére jelle m ző , mennyire van érzéke a hála Iránt . Hall gassuk meg, hogyan beszélt . Lolzl bácsi' aranymisés Interj újában életéről (I. Magyar
Kur fr 1978. júl. 14/15):
.1905. júl. 14·én születt em a mal Tiszakécskén (akkor Újkécske) , ahol szüleim át·
menet lle g pár évig t art ózkodt ak, majd visszakerült ünk Pozsonyba, ahol nagyapámnak,
a Bajorors zágból jött Wern er Péternek zongoragyár a volt . Nagy hálával gondolok Mlkes
János volt szombathe lyi püspökre, aki vel még kisdiák koromban tal álkeztam itt Pozsonyban: egy Jézus Szíve processzió alkalm ával énekeltünk P. Felici án énekkar ában.
Kedvesen elbeszélget ett velem. Am iko r aztán konkurzu sra kerűlt a sor, őnála je lentkeztem Szombathe lyen (1923). A teológ iát Budapest en végeztem. Kispa p koromban
cantus-mag ist er voltam. M lkes püspök, látva zenei é rdek lő d ése met, fö lszentelésem
(1928. jún . 211 után Rómába küldött öt évre , hogy a pápai Egyházzenei Intézetben elvégezhessem a gregorián és a kompozlet ö t anszakot . (Am it szerényen el hallgat: mindk ettőb ől dokt orátust szerzett, hazánkban el s őü l; a lateráni bazilika karkáplá nja vo lt ,
Carusótól vett különórákat . . . ) Hazaérkezésem ut án a szombathelyi szemi nári umban
énekt anár lettem. Ebben az időben alap fto tt am meg a .Schola Sabariensls" -t : fiúkb ól
és felnőtt férfiakból alakftott vegyes kart, amel lyel annak idején - a 20-as és 40-es
években - Zalaegerszegen, Sopronban, Székesf ehérvárott , Nagyváradon, Kolozsváron
és Ismét elt en Budapesten hangversenyeztünk. Nagy hálával tarto zom Harmat Art úrnak.
aki a f iatal egyházzenészeket szemmel tart otta. Az ő föl kérésére 193&-1 942-ig hetenként Pestre utaztam , hogyaZeneakadémián gregorián éneket és egyházzenei szakt árgyakat taní t sak. Tanftottam a zeneakadémiai tan árk épz ön is .
1942·ben, zeneakadémiai tan árr á való kinevez ésem után, végleg a fővá ros ba költöztem, a Regnum Mari anumba. Itt alakitottuk meg a . Schola Regia" énekkart. Kodály
Zoltán nagyon szerette ezt a Schol át , és sokszor meghall gatt a. 1953.lg múködött .
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Az Eucharisztikus Kongre sszust (1938) megelOzO évben végigjártam az öss zes magyar szeminá riumot, beleértve a Pázmáneurnot ls, hogy elök észttse rn a kis papok közös
kórusát. Ok énekelték a legátusi mise változó részelt . Ugyanc sak elökészftettem a budapesti énekkarokat. akik ezen az áldozócsütörtöki mls én az Ordinárlumot énekelték:
mintegy kétezren . Jóbarátomként t isztelhett em a kor minden Ismertebb egyh ázzenészét.
(Kodálynak gyóntatója vo lt .) Köztük Bárdos Lajos ma ls közremüködik az új I:nektár
elOkészftésében.•
Szület ett pedagógus volt : nagyon szerette az Egyházat, nagyon szer ette a zenét és
nagyon szerette tanftványa lt. A Scho la Regla úgy jött létre, hogy hittanórákon hosp lt álva kiválasztott jó fülü , jóhangú flúkat , és meg kérte szüleiket. engedj ék Oket énekelni
tanu lnI. Azután rendszeresen f ogla lkozott vel ük, éveken át, míg csak hangjuk mut álni
nem kezdett. Me gese tt , hogy egy szó köszön et et sem kapott, sem a gyerektől, sem
a sz ülötöl, Nem ls azért dolgozott. Úra végén lev itte gye rekeit a kápolnába . EIOször ó
szólt egy pár szót Jézushoz, ut ána a k icsik. Végezetül egyenként engedte ki öket, egy egy szem m ézcukroj dugva a sz ájukba . (Am íg azt szopo gatja, nem fog kiabáln i, a csöp p
méz meg jót tesz a hangszál ainak .) Ha egy ikü k hiányzott , még aznap elm ent a Keleti
postájára (mert onnan hamar abb kézbes ítet ték) , és bedobott neki egy lapot : .Leg közelebb ekkor meg ekkor v árl ak az éneki skolába." - Egy nyáron elvi tt e egy tu cat
volt tanítványát, már kamaszfi úkat , két hétre Egerbe. Paptársa egés z nap vidá m prog rammal tartotta Oket , úszt ak, kir ándultak, ő pedig énekórák at adott nek ik, hogy majd
kiérett hanggal visszajöjjenek . M indent ó f izetett. - A már idézett interjúban boldogan
említi , hogy aranym iséj én a két Schol a volt tagj ai a rem etei énekkarral közösen énekelték Kodály Magyar misé jét . Különben a pomjz i templ om kóru sán fe lfe stményen látható az atya a schol ál ával.
Nemcsak a lélekre volt gondja : az egész embert szerette . nevel te . Scho lájának
egyenruháját a Nemzeti Színház tervezójéve l t ervez te tt e meg, így vonultak fel szemet
gyönyörködtető en a Kongr esszusra . Aháborúvégi íns éges idöben nagycs ütört ök papi
ünnepére Szombath elyröl hozott paptársa in ak egy llbam ájat , hogy az ünnep mlnden képpen ünnep le gye n. M in t a közpon ti szeminár ium pr efe ktusa, nyáron végigl átog atta
kispapjalt. Volt tanítványai bizonyára sokat mondhat n ának Werner atyáról. a nevetör öl.
Született zenész volt. Remetén minden csüt ört ökön és vasárn ap százak hallgatták
orgona ját ékát . Igényes íz l é sű önáll ó müv ekk el is gazdagftotta zeneir odalmun kat .•I:neklö
Egyház' (1937) és . I:nekl ö éle t" (1948) c. múvei korának legmagas abb szintj én tárgyalják a liturgikus zene törv ényei t. Bárdos Lajo ssal adta ki a Respons alét, Harm at Artúrral a kantorok greg or ián k ézikönyv ét. a Cantus cantorum-ot . M indebben a liturg ia is tenszolgál atának szépsége , tisztas ága vezett e. M int ahogy hétköznapi beszédében sem
használt pongyola kife jezéseket. mindig elegáns an, választékosan fejezte kl magát .
Nagy önálló müve l: a Mercedes-mise a Fogolykiváltó Boldogasszony tiszteletére saját
szabadulása ut án, a Szent lstv án-kant áta. a M agnificat, a Te Deum.
De f ö munkáj a a magyar egyházzenei reformban való közremüködése volt . Először
népi és gregorián anyaggal kibOvítve 1948-ban kiadta a . Szent Vagy Uram" énekeit
. Hozsanna" címmel. majd 1973-ban ugyanezt a liturgikus reform alapj án átdolgozva ,
B árdossal . Utolsó évei ben pedig a k é szülő I:nektár munk abizotts ágának Irányit ója. le lke
volt. O rendezte saj tó alá a négy magya r passiót, saj át kórus -turbákkal. A most életbelépett tem etOkönyv létrejöttében is nagy szerepe volt.
Szerett e mondo gatn i, hogy az énekben mintha megszünt volna az eredeti b ün, a
ros szra való hajl andóság. Aki énekre nyitja száját, tőle telhetó jót és szépet akar adni.
Lelkébe mélyen bev llág ltanak ezek a sorai : . Az Úr Jézus a legnagyobb egyszeruségben
és szegénységben lépett e világba. Tudta . hogy hol vannak a márványpaloták , de lemondott róluk . Tudta , hogy hol pihen a hegyek gyomrában az arany és gyémán t. látt a.
hogy hol vann ak elrejtve a te nger mélyén a kagylók gyöngyei , de lemondott róluk ,
bölcsőjét nem rakatta kl velük , hanem megelégedett egyszerü Jászollal . .. Egy dol got azonban nem akart nélkü lözni , egy föld i élve zet ról nem mondott le: a muzalkár ól,
a sz ép énekről ."
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Ilyen volt O embernek : Igényes a szell em világ ában, végletekig Igénytelen az .egye·
bekben" . Aszkéta életmódot fo lytatott . magára lehetOleg semmit sem költött. Pápai
kamarás volt. de sosem csináltatott piros gombos reverend át. Piros cl ngulust va lakitől
kapott. de nem viselte. Ha énekese i dugva becsemp észtek valami f ehérnemüt a szekrényébe, hamarosan tovább adta. Még Iróasztall lámpája sem volt . gyenge fényü rnenynyezetlámpánál dolgozott. Egyszer a Bárdos-Kertész . duö" meglepte. Egyikük klhivta
valam i ürüggyel , a másik ezalatt új csilI árt szerei t föl. Mikor külföl dön járt. egy régi
római osztálytársa. aki b öl franc ia püspök lett. komol y összeget akart neki adni. Nem
fogadta el.
Nagy Imádkozó volt és Márla nagy lovagj a. Ejszakal szentségimádásokat szervezett.
O maga ls sokszor adorált az éjszaka csendjében. Sokan keresték föl gyóntatószékét
is. A templomkert nagy Márla·szobrát O hozta a lou rdes-l püspök ajándékaként, mikor
1957-ben a nemzetközi egyházzenei kongresszusra utazott hazánk képviseletében. t.elkülete Már ia alázatának, hitének . imádságának példáján és a li t urgi kus forrásokbó l
form álódott. Volt benne mindIg valami derüsen gyermeki. TanIt ásának kri stálytiszta vi·
lágossága. tanácsainak és dönt éseinek hat ározott sága, életvitelének energikussága .
az Istennel társ alkodó ember bel s ő titka a s e g It őkészs ég gyakorlatIasságával párosulva
adta egyéniségének vonzó összk épét . Szenvedésben. megpróbáltatásban. mellózésben
bőven volt része él ete folyamán . Ezeket tekin tette legnagyobb kincsének. A ranyrnis élekor szaladt kl a száján: .Ot évi szenvedésemet nem adnám oda öt évi római ta rt özkodásomért .•
Utolsó éveiben ls járta az országot . kántornapokat . papi gyülé seket tartva . zenei
apostolságát mindvég ig folytatva. Hosszú. hófeh ér Liszt Ferenc-hajával . reve rendás,
karcsú alakjáv al mindig lobogott. mindig sietett valahová. valakiért. Még a Korányi szanatór lum betegágyán ls dolgozott, szövögette Bárdos tanár úrr al a föl di liturgia refo rmjának szálalt. Fájdalmas. de nem életv eszélye s bajj al kerül t be. MégIs azt mondta
utódján ak. mikor átadta a Cecfl la Társulat ügyeit: . Ml ndent jegyezz meg, mert rneqhalok . No. talán nem holnap , de holn apután: Es moso lyogv a viselt e szenvedéseit. míg
nov. 8-án egy váratlan Infarkt us elszólltotta az égi li t urgiá ba. Szent Cec flia napján temette Lékai blborosprlm ás , hat püspök. több száz pap, t öbb ezer hivő jelenlétében. A
sirásó mondta másnap. hogy flye n temetést még nem látott: gyászolók tömege maradt
a sirnál este nyolcig, éneke lte k. gyertyákat gyújtogattak. Imádkoztak érte.
Székely László búcsúztatójával kérjük: . Ha már ott vagy Szent Cecília és Nagy
Szent Gergely t ársaságában. emeld föl karmesteri p álcádat és dirigál] minket, hogy
semmi fals , semmi hamis ne legyen bennünk. hanem harmónia, egyetértés. jóság .
szeretetl"
R.
HUBER FRIGYES
(1896-1978)
O megvaló sitotta az Ir ás szavát: . Az Igaz a hltb öl él: Ezt a hit et ta nit otta és nevelte növendékeiben rnlnt hittanár harminc éven keresztül a . Szilágyi Erzsébet" leány.
gimnáziumban, majd tí z éven át az esztergom i és budapest i szemi nári umban mint énektanár. Nyugalomba vonul ása után ls tíz éven keres ztül az Országos Cecili a Egyesület·
ben havonta a magyar egyházzene tö rté neté rOl tartott e lőadást. Igy t öbb mint f élezázadot aktiv tanitásban töltött el. S mIg tan ított. O maga ls álla ndóan tanult . Ennek a
tanulva tanitásnak volt eredm énye: a . Sanct us", az elsö magyar gregorián tankönyv a
X. Plus-f éle egyházzenei reform után: a Magyar Kóru s c. egyházzenei lap szerkesztése
éveken át: és a . Magyar egyh ázzene·t örtén et· , amely kézir atban készen áll, s kiadás ra
vár .
Az óbudai fOplébánlatemplomban évtizedeken át vasárn aponként reggel 8-kor és este
6-kor miséz ett és alaposan fölkészülve prédikált: röviden , csatta nósan, gyakorl at iasan.
A beszédek minden szava leirva Irásal között.
Papi szolgálatnak tekintette az éneket. a szent zenét ls. A Szilágy i Erzsébet leány.
gimnázium növendékei énekeltek elösz őr rendszeresen gregorlánt a diákmiséken, még

99

az OMCE országos nekilendülése elött. Hála Istennek. vannak kiváló énektanámOlnk,
akik Huber Frigyes hlttanársága alatt szerették meg a zenét és az egyházi éneket.
Az ének. a zene egész életét éneklövé és barátivá tette. Sok barátja volt papok.
kantorok. tanárok közt, lOveken át csütörtökönként találkoztak a Gül Babában vagy egy
budai vendéglOben kedélyes összejövetel re. IOs megtapasztalta az Irás Igazát: .A vidám
' lélek az életkort ls virágzóvá teszt" (Péld 17.22). Hiszen két éwel ezelőtt még meaünnepeltük az OMCET-tel 80 éves születésnapját. - és utána megtartotta szokásos
eiOadását.
Szerette a természetet. Cserkész korából átmentette k ésö öregségéig. hogya heti
programba be volt ütemezve vagy egy csónaktúra a Dunán. vagy egy nagy kirándulás
a hegyekbe .
IOs szerette az embereket - áldozatosan! Csak egy példa: A házban. ahol lakott.
kényelmes. sz ép, világos, összkomfortos lakását minden ellenszolgáltatás nélkül föl·
cserélte egyegyszobás. minden komfort nélküli lakással. hogy egy gyermekes család
könnyebben élhessert . Ott élt és szenvedett. mig három hónappal halála elötr Székesfehérvárra nem vitték a Papi otthonba.
Mert a megpróbáltatást, a szenvedést O sem kerülhette kl. Amikor évekkel ezel őtt
kopogtatott a betegség. orvosa azt mondta neki: .Ot beteget operáltam ezzel a bajjal.
mind az öt meghalt. De rgy még két évet is el tudsz élni: IOs akkor azt válaszolta.
mint Dávid: .Inkább kerüljek az Úr kezébe. hiszen nagy az O Irgalma. De emberek
kezétől nem szeretnék elveszni" (tKor 24.14), Igy hát két év múlva várta a halált, de
az nem jött. Megtanulta: .elöbb szenvednünk kell Krisztussal együtt. hogy maid vele
együtt meg is dlcsö üll ünk" (Róm 8.17) . Végül elmondhatta: .Számomra az élet Krisztus.
a halál nyereséa" (Fil 1.21).
(t Dr. Werner Alajos megemlékezése az OMCET gyúlésén . Hövld ítve l
GYULAI GABOR esperes-parókus
(1915-1978)
A Sáros megyel Ruzsolyon született. ahol atyja akkor parókus volt. Vlssza emlékezé·
selben fölidézi a gyermekkori szentestéket a sajátos karácsonyi böjttel : . méz fokhagymával: A családf O által osztott cs íp ös fokhagyma megtisztIt. a rn éz megédesftl
az örvendő várakozást. amikor várjuk a kis Jézus közérik szűletés ét , a vele - és benne
Istennel - való találkozást.
A teológiát Budapesten végezte. Aldozópappá szentelódött 1939-ben. Keresztelő
Szent János fóvételének ünnepén. Abaújszántón . Pécsett . TornyosnémetIben és apja
káplánjaként. majd utódak ént Abodon teljesített lelkészi szolgálatot. •Nyugdfját" beteg.
ágyon töltötte . Jan. 22·án hunyt el az edelényi tüdökórházban. Másnap az ottani kápolnában dr. Keresztes Szilárd püspök végezte a íeloldoz ást . O mondta a szentbeszédet
ls . A görög szertartású temetéseken többszörösen Ismételt. 118. (119.) zsoltárból való
verset választotta mottójául : .Aldott vagy te. Uram. tanits meg engem a te Igazságald.
ra: A megboldogultat az Úr megtanította Igazságaira gyermekévelben atyja szavaival
és példájával. teológusként tanárai által. áldozópapként életútjával. 18 éven át viselt
betegségében a Krisztussal együtt elfogadott önklürestt és által. IOlete példája arra tan ította családját. hfvelt, paptestvéreit. hogy ml ls készséges szlvvel, türelemmel tanuljuk
és tanftsuk az Úr Igéit. áldó és megpróbáló útjait. - Az abodi paróklálla templomból
koncelebrált liturgia után helyeztük örök nyugalomra apja mellé. Itt dr. Gulovlcs Andor
kancellár mondott búcsúbeszédet.
Több éve már csak 5 százalékos volt a tüdeje. de életkedve és szellemi frissesége
mindvégig megmaradt. Pedig le sem szállhatott az ágyról. és egy pillanatra sem vehette el szájától az oxigéntömiOt. Elköltözésével nem akart szomorúságot okozni senkl nek: azt rnondta , velünk van minden nap. és azt akarja . hogy .ahol én vagyok . ti ls olt
legyetek: Halála napját rgy ]ellelezte: •Valóra válik . amit prédikáltam: Krisztus f ölt ámadt! Ez a nap. melyet az Úr szerzett, örvendezzünk és vigadjunk azon: Az utrenye i
150. zsoltár verse ivel betegségében mind ig azt mondta : Dicsérjétek az Urat . minden
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lélek dicsérje az Urat , áldja jóban, nehézségben, egészségben és a betegágyon. Ami kor fa lujában nagycsü törtökön este kezdődtek a kínszenvedési evangél iumok, ő a körházi ágy magányában elhagyatottságáért adott hálát az Istenn ek.
1977 karácsonyán misézett uto ljára beteg ágyában. Add ig ls, azóta is minden vás árnap elv itte hozzá a Szents éget a helybeli parókus . Az utolsó föl di hét köznapon még
egyszer kért . csak egy morzsát az ~Iet Kenyer éb ől:
Hitt a föltám adásban, ez tette e l vi s e l hetőv é számára a szenvedést és a halált. Tudta,
hogy a kor helyte len szokása szerin t beton fedő l ap kerül a si rjá ra, de kérte: . Hengerít sétek el a követ a sír altal ár öl" (vö. Jn 11,381, és ültessenek zöld füvet, fát , virágokat,
hogya klcs írázó mag ls jel ezze a föltámadást .
M ind ig bízott benne, hogya kereszt ereje megvéd i , és erőt ad neki is az élet nagy·
péntekén . A nagyszombati li tu rgikus ének alkalm azott ért elm ében azt kért e h í tve s ét ől .
édesanyj átó l: . Ne si rass engem, ó An ya, mert fe ltá madok és rneqd lcs öül ök" - szlvetekben megtaláltok. G ye rm ekei tő l .Az öreg gólya új hazába Indul " c. vers ével búcsúzott . Visszaemlé kezett arr a, amikor még mind a hatan kics ik voltak, és úgy várt ák
tőle az ételt, a mennyeit ls, mint a kis gólyák a nagytól az eledelt . M ár m egn őtte k, s
most az öreg gólya elmegy oda, ahol minden más; de megmarad a szeretet. Ez tu dja
megszépitenl az életet és ad szárnyakat.
Dr. Petrasevlts Dénes
ZELLHOFER JANOS piarist a
(1907-19781
Egyenes, egyszerú jellem volt. A papi Ideált, amelyre annak Idejé n nevelt ék, soha
nem vonta kéts égbe. Töretlenül az volt, aminek indu lt : Jézus papj a. Az az ember , akit
a Bibl ia . Igaz· -nak nevez. A 14. és 100. zsolt árt róla írhattá k vol na.
1907. jan. 6-án született Mosonban . Magyaróvári gimn áziumun k alsó osztályainak
elvégz ése után 1923. aug. 27-én Vácott a piar is ta rendb e lépett. 1924. aug. 28-án tett
egyszerü, 1930. szept . 8-án pedig Budapesten ünnepély es fog adalmat , végül ugyanott
1932.jún. 19-én pappá szentelték. A teológ iát a budapest i Kalazantinumban tanult a, az
egyet emen pedig tanári okleve let szerzett.
Tanárkodott Kecskeméten, Szegeden és Debr ecenben. Lat in és német nyelvet tan ított. Szigorú tanár és példás életű szerzetesp ap hírében állott, aki komolyan tö rődik a
tanulók vallásos nevelésével. Tette ezt nemcsa k az iskolában, hanem a diákoknak tartott beszédeiben (sokáig volt ún. hltelernz ö) és a cserkészetb en ls. Már akkor ls látn i
lehetett, mennyire aggódik a gondjaira bízottak ért, ha azok valami nehézségbe, de különösen bűnalkalomba kerültek. Ez végigk is érte egész életén át , Ilye nkor kilépve önmagából, f árads áqot nem Ismerve, Időt nem sajnálva, félre ért ést, gúnyt ls váll alva áll t
az elese tt, a bűnös , a bajba jutott mellett. Sok i d őt áldozott al élekmentés, bátori tás
érdek ében Iskolai órái s az anyaql-beszerz ö gondok mell ett .
A magyarsághoz való ragaszkodását akarta kimutatni azzal, hogy amikor otthon a
némets ég közölt politikai mozgolódás mut atkozott, nevét Zsej keyr e magyarosito tta.
Később persze ezt Ausztriában elhagyta.
1944-ben kinevezt ék a sátoraljaújhelyi rendház főn ök én ek és az otta ni gim názium
Igazgatójá nak. Azonban alig hogy megkezdt e m ű k öd és ét, el kell ett hagynia állom áshelyét .
Utána rövid Ideig szü lőföldj én tartózkodott, majd két éven át a salzbur gi egyházmegyé·
ben, Köstendorfban káplánkodott. Ez fontos szakasza volt életé nek: Moser espere sben
igazi papi emberrel találkozott, aki nagy hatással vo lt rá. M indig mint atyai barátját
emlegette, és később krems i és bécs i rektorsága alatt ő ls be lenőtt a moseri Ideálba.
1948-ban az osztrák piar ista rendta rtom ányba került. Ott fő l e g gazdasági ügyekkel
foglalkozott, de volt krems l konvi ktusunk vez e tőj e és hosszabb ld ön át a kremsl, majd
Bécsben a Szt. Teklához címzett ház főn ök e ls . Talán eleve .el öll ár önak" született. Ez
meglátszott már egyetem i éveiben ls, amikor a német szemináriumban az ő szeniorsága alatt .csend, rend, fegyelem· volt a jelszó, és pl. megk ívánta a német nye l vű
társalgást, mondván: azért vagyunk Itt, hogy tanuljunk. Bizonyár a nem vol t kényelmes
főnök vagy kolléga, mert rendszeretetétől, megvesztegethetetlen i g azs ágérzetétő l és
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kötelességtudásától vezérelve ls megkivánta, amit maga gyakorolt. Tudott kemény ls
lenni, de inkább eleinte, később a szigorúsága is jóságot sugárzott. Szükszavúsága talán sokak előtt megközeilthetetlennek mutatta volna, ha nem lett volna hamarosan
érezhető a mögötte rejlő jóság. Jóság és hüség - ezzel a két szóval lehetne jellemezni egész lényét. Valaki szerint, aki közelről Ismerte, mintegy meqtestesít öje volt a piarista ideálnak.
IOrtékes ausztriai müködése alatt sokat gyötrődött . A virágzó és magasrendü magyar
piaristaság után nehezére esett az osztrák rendi keretbe beilleszkednie. Úgy érezte,
az osztrákok nem értik magyar lelkület ét. De főleg az bántotta, hogy az osztrák rendtársaknak csak elemi Iskolálk lehetnek, nincs gimnáziumuk, amely szerinte a szerzetesi
hivatások legkomolyabb forrása. Mindamellett itt is feltétlenül vállalta a kiszabott feladatokat, s mindenütt igazi épít ö munkát végzett (mintaszerü könyvelés, modernizálás,
építkezés . légkörteremtés) .
A liturgia, a szentmise volt élete központja. s azt a legáhítatosabban, legünnepélyesebben mutatta be. A szentmls éböl élt, onnan vette az erőt nehéz és hányatott életútjának végül ls der űs vállalásához. Bécsben egyszer elsőáldozó kisfiúkat ő készített
elő. A környék hetekig arról beszélt, milyen összeszedett áhítattal járultak a szentáldozáshoz. Nyáron mindig a bencés apácáknál pihent: Grác közelében BertholdsteInben, majd a németországi HersteIIében. Együtt zsolozsmázott velük.
1976-ban szivbaja miatt megvált a házfönöks éqt öl. Utódja az .atyai" [elz öt alkalmazta kormányzása idejére. A templomban továbbra is müködött. 1977·ben két nagy
örömben volt része: Júniusban részt vehetett Kecskeméten az 50 év előtt érettségizett
osztály társak összejövetelén, az ősz folyamán pedig a Szentföldön járhatott. Szlvlnfarktus következtében halt meg Bécsben 1978.febr. ts- én. Márc .6-án temették Mosonmagyaróvárott a rendi sirboltba.
P. Tomek Vince, Róma
valamint németországi és argentinai nővér-ismerősei
NAGY MIKLOS piarista
(1902-1978)
Testvérünk egy kondoleáló levelében Szent Pál búcsúzó sorait idézte: .Pályáját befejezte, harcát megharcol ta" . Miklós, a többségnek Miklós bácsi barátainak nagy tábora most felette ismételheti: jó harcot harcolt, megtartotta a hitet, és bizakodva kéri:
adja meg neki az igazságos bíró az Igaz életért járó koronát (vö . 2Tlm 4,8).
Mi lehet a magyarázata annak, hogy Nagy Miklós nevét a .bar átok széles táborával" kötjük össze? Korunkban hajlandók vagyunk teljesítmény szerint értékelni az embereket, sőt már-már nem ls az ember, csak a müve, teljesitménye vonz és érdekel
bennünket . Sokszor szégyenkezve vesszük ezt észre, s próbáljuk - ha előbb nem, a
betegágynál - keresni és becsülni az embert, a testvért. Na(lY Miklós egyénisége,
egész élete kihívás volt korunk elszemélytelenedésével szemben. Vonzás mindazok
felé , akik emberi, barátí találkozást kerestek. - Nem számolhatunk be rn érhetö teljesítményeiről. Legfeljebb a kilométereket adhatnánk össze, amelyeket betegek, öregek
látogatása során, mások ügyelnek Intézése végett tett meg. Vonzó, keresztény embersége, férfiasan meleg egyénisége az ő életmüve. Joggal hangzottak el a halálát követő
napon (éppen hivatások vasárnapja volt) e szavak: .A bátor szeretet példáját adta:
mindig kész volt mindenkivel megosztani idejét és mindenét. Erre a szeretetre van
szükség, hogy hivatások ébredjenek: - Hányan, de hányan kopogtak ajtaján, hogy
egyszerü, meleg testvéri fogadtatásban részesüljenek! S akik nem jöhettek, azokat
leveleivel ő kereste fel.
Szeretete mindenkor tele volt erővel. Amikor a ráblzottakról való gondoskodás
szokatlan terhet, sőt veszélyt jelentett, ő tiszta és kemény emberséggel állt helyt. Igy
mentett, és igy szerzett nehéz Időkben megbecsülést barátokban és ellenfelekben
egyaránt .
Alig több, mint egy évtizeden át tanított. Számos tanítványa lett utóbb jó barátja .
Szivesen beszélt róluk, örült sIkereiknek, örömeiknek, velük érzett bajaikban . - A
lelkipásztori munkából erős lélekkel viselt betegségéig kivette részét.
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Erős fizikuma ls alkalmassá tette. hogy mlnt .nagyobb testv ér" legyen mind ig mások szolgálatára. Miként az apostoll kor diakónusát, Istvánt, Nagy Miklós testvérünket
ls elmúlásában .Igen rneqslratták" [Ap . Cs. 8,2) .

Született Dunaremetén 1902. nov. 27·én. A Piarista Rendbe lépett 1921.aug. 27·én. Pappá
szentelték 1929. jún . 16-án. Gimnáziumi tanár volt 1929-től Kecskeméten, 1934·től Debrecenben. Házfőnök 1946-tól Debrecenben , 1951-től Budapesten. 1964·től a betegek gon.
dozása volt ráblzva. Elhunyt 1978. április 15·én.
ConFrater
MÓCZA ISTVAN SDB
[1914-1978)
Akármilyen gyertyát gyújtunk is meg, a lánq mindegyiken láng. Istent dlosöltl meg
az egyszerű élet ls . a nagy pályafutás ls . Hiszen mindegyik gyertya a maga telles anyagát adja hozzá a láng Fenntartásához.
Mócza István egy kecskeméti, kilenc gyennekes családban született 191~. dec. t t-én.
Gyennekéveit Itt töltötte. A gimnázium IV. o. elvégzése után . 1930. nov. 3·án felvételét
kérte Don Bosco családjába. Dr ők fogadalmat tett 1937-ben. Pappá szentelték 1942. Jún.
14-én Esztergomban . IOlete legnagyobb részét , lMa·tól haláláig , a Budapest III. ker .
Kiscelli úti Keresztények SegItsége lelkészségen töltötte. először mint hitoktató. majd
1950 óta a megváltozott életkörülmények miatt a Műszaki Egyetem kísérleti Fizikai tanszékén laboránsként dolgozva. Minden fennmaradó Idejét papi szolgálatban töltötte .
fáradhatatlan volt a gyóntatásban, Igehirdetésben. 1978. febr. t t-én , Szűz Mária lour des-l megjelenésének ünnepén hunyt el hosszabb betegeskedés után.
Ezek a száraz életrajzi adatok egy kedves. szerény, buzgó papi élet külsö kerete .
Keresztség i .Igen· -lét életében sokszor megújftotta. egész élete példájával blzonyította. Mikor lsten másodszor szólitotta, a pélIföldszentkereszti noviciátusban az AI·
Földről a hegyek közé került, hogy most már sohase szakadjon el a .rnaqassáqoktól" .
Hihetetlen akaraterővel valósftotta meg a Krisztus-követés programját. Szelidségéért.
türelmes . áldozatos jóságáért nem győzték csodálni az emberek . mind papi szolqálatában, mind pedig az egyetemen. Szerették a gyennekek; egykori minlstránsgárdájának
tagjai még felnőtt korukban ls mindig örömmel vették körül .Mócza-tlszl· -lüket. Egy
régi mlnlstránsából lett pap búcsúzott el töle sirjánál is .
Szerénysége, Igénytelensége olyan magától értetődő és tennészetes volt, hogy
megkönnyitette a hozzá vezető utat kicsinek, nagynak, Idősnek . FIatalnak egyaránt .
Egyetlen rászoruló, segftséget kérő sem jött el tőle üres kézzel, vigasztalan szivvel.
Egy·egy jó szó, biztató mosoly, megértő tekintet, bátoritó kérszorttás. a szeretetnek
egy·egy apró megnyilatkozása: mlnd -rnlnd ösztönzés volt a jóra , a szépre , az lsten
útján való járásra. Egy emberélet értékét mind ig az a szeretet méri fel . amit tovább
tudott adnI.
Mindannyian hordozunk valam it Krisztus gazdagságából. mégped ig valamit jelleg.
zetesen. Ót talán Igy jellemezhetnénk: hlvatás- és munkaszeretet. Mindent lsten dtcs öségére , az embertestvérek javára tett, neki magának csak a csendes . Feltűnés nélküli,
szorgalmas, pontos munka maradt . Maradéktalanul megvalósitotta Don Bosco prouramját: .Da mihi animas, caetera tolle - lelkeket adj nekem, a többit vedd el:
Minden ember életútján ott találjuk a keresztet. Ó főleg betegségében kapta meg.
Talán halála dátuma sem véletlen, hisz a rózsafüzér mindig a keze ügyében volt , és
jófonnán egész élete a Szűzanya kápolnájában Folyt le .
Siratni azt kell. akit elvesztettünk. Ót nem vesztettük el. Eggyel több, aki előre
ment, hogy Imádkozzék az Ittmaradottakért. és kérje az Atyát, hogy mi is mindannyian
hűségesek maradjunk Istenhez , a Szűzanyához , hivatásunkhoz.
Dauner János SDB
DR. TÓTH BIOLA PIOTER O. PRAEM.
(1901-1978)
Budapesten született 1901. márc . s-én. A csomai premontrei kanonokrendbe lépett
1920. aug. 15-én. Teológiai tanulmányait Budapesten kezdte, majd mint pazmanlta a
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bécsi egyetemen fol ytatta. Tanulmányai végeztével teológIai doktorátust szerzett. 1924.
aug. 24-én dr . Fetser Antal püspök Gy őr ö tt pappá szentelte. EIObb konventtag Csornán,
majd 1927·tOI hittanár Szombathelyen. 1930-tól a jánoshidai, majd 1932-tOI a tü rjei plébánián hitoktató. 1935-ben teológ iai tanár Csornán . 1937-ben Ismét hitoktató J ánoshldán. 1939-ben hittanár a keszthelyi gimnáziumban, ahol e sorok Iróját ls ta nította. Jó
tanár volt, tantárgyát meg tudta szerettetni növendékeivel. 1940·ben Türjén, majd 1946tól Jánoshidán lett hitoktató és segédlelkész. ahol 1963 végéig, nyugalomba vonulásáig
működött. Utolsó éveit rokona lnál Gyönqyös-Vlsont án töltötte. 1978. febr. 11-én halt
meg a Széher úti kórházban t üd őrákban . Kivánságára a rákos keresztúri köztemetóben
helyezték örök nyugalomra, ahol szülei ls nyugszanak.
Nagy tud ású, Igen képzett pap volt. Sokat olv asott, mind a magyar, mind a külföld i Irodalmat, főleg a teológiát . Még utolsó éveiben ls francia, német . angol. olasz .
latin és görög nyelven naponta olvasta a Bibllát. Sokan megcsodálták szaktudását, kl.
tünö rnernórláj át, szellemességét, szarett ék szer énys éqé ért és jó modoráért. Egykori
tanártársai Igy emlékeznek rá: .M lndig közvetlen. vidám, kedves volt , velünk ftatalokkal ls mint egyenrangúakkal bánt . . . mind ig éreztünk belőle valamit a szelid és alázatos szlvű Jézusból . . .•
Képzettsége. rátermettsége ellenére viszonylag kevés ldöt töltőtt el a tanári katedrán. Búcsúztató szónoka ezt a sors mostohas ágának tulajdonitotta. Valójában azonban a lelkipásztori munkában eltöltött évtizedek az ő számára a premo ntrei rend eredetl célkitűzése ihez való visszatérést Jelentették. I:s O feltalálta magát a pasz toráclöban ls. T ű rj é n ma 45--50 éves egykori tanltványal még most ls lelkesen emlege tik,
mennyit dolgozott velük. tanitotta őket hittanra s emellett aktív szereplés re. Többek
között betanitotta velük Darvas József Szakadék c. darabját. amelyet Türjén kivül
Keszthelyen és Pesten a Madách Színházban ls szép sikerrel adtak elő. Hasonló lelke sedéssel működött több mint két évtizeden át Jánoshidán . Pedig ott már, fő l e g az
utolsó években, öregedő testtel, egyre Inkább betegen és nehéz körü lmények között
dolgozott. Esőben, sárban , rossz ld öben, néha a tejeskocsin járta a tanyai utakat, v égezte a hitoktatást, látogatta a betegeket. De a nehézségek k özőrt ls Igyekezett korszerü, szlnvonalas munkát végeznI. Már az ötvenes évek elején diafIlmeket használt
a szemléltetéshez. Temetésén, plébánosuk vezetésével. a jánoshidai egyházközség képviselői ls ott haladtak koporsója mögött, lelkipásztori munkájának méltó k ülsö ell smerését t anusítv a jelenlétükkel.
Megrokkant egészségi állapota mi att vonult vissza gyöngyösv iso ntai magányába,
villanyt, egészséges Ivóvizet nélkülöző apostoll egyszerűségbe. De ott ls napont a rnl sézett, zsolozsmáját lelkIIsmeretesen végezte . Am íg bírta, rendszeresen eljá rt kisegltenl
a környékbeli plébániákra, sokat gyóntatott. Paptársai szerették, becsülték.
1941-ben német eredeti ből átdolgozta dr. BasIIlus Grassl: A premontrei rend szentjei c. műv ét, amely a Korda kiadó gondozásában látott napvilágot. Váll alkozását a bevezetőben ő maga azzal Indokolta: hasznos Ismereteket szeretne nyújtani rendtársainak,
tanítványaiknak ; de egyben más rendbeliek, világi papok és hIvek ls jobba n megismerhetik egymás szellemét szentjeik életének kölcsönös t anulmányozásával.
Adja meg az Orök Biró , hogy akiknek dicsőségét könyvében hirdette, azoknak t árs aságában, a premontrei szentek közösségében találja meg örök boldogságáti
Confrater

Hibaigazítás: 30. számunkba két évszámhiba csúszott:
76. o. Lékai László esztergomi érseki kinevezése 1976 febr. 12-én történt.
102. o. P. Vadas József 1922-1976-lg (54 évIg!) volt külföldön .
Kérés, Néhányan bizonyára újabban csatlakoztak olvasóink családjához, és még nem
tudják, hogy: l) Címváltozásnál mindig Jelezni kell a régi cimet ls! Hogyan tudja különben a szerkeszt ö, hogy melyik Kovács János változtatott lakást? 2) Könyvkérést
mind ig pontos feladóval küldjenek be; éspedig hozzánk csakis a Szolgálat ra és a Prugg
Verlag kiadványaira vonatkozókat. Más kiadók könyvel t az Illetékes kiadó elmé rel
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